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Lietuvių mušis 
su lenkais

Poincare rezignavo
Naujas Socialistų Interna 

cionalas jau susitvėrė
Nenutrauks ryšių su Rusija

Lietuvių mušis su lenkais
8 lietuviai ir 6 lenkai užmušti 

susirėmime Vilniaus zonoje.

VARAAVA, geg. 24. — šeši 
lenkai liko užmušti dr vienas 
oficierius sunkiai sužeistas ir 
astuoni lietusiai liko užmušti 
ir septyni sužeisti vakar mū
šyje, kuriame dvi Lenkijos 
pasienio sargyboj kuopos išvi
jo Lietuvos pčguharinius ka
reivius iš Ėgly nes kaimo, kurį 
lietuviai buvo užėmę, šaudy
mas dar tęsiasi.

Lenkai tvirtina, kad lietu
viai užėmę kaimą žiauriai pa
sielgę su gyventojais. Lenkai 
prisiuntę daugiau kareivių ir 
prasidėjęs mušis. Lietuviai pa
likę keturius kulkosvaidžiui.

Francijos premjeras Poin 
care rezignavo

Rezignavo delei aštrios socia
listų kritikos jo politikos 
Ruhr distrikte.

PARYŽIUS, geg. 24.—Fran
cijos premieras Poincare re
zignavo šįvakar.

Premieras rezignavo po 
smarkių debatų atstovų bute, 
kurie tęsėsi keletą dienų. Buvo 
debatuojami kontribucijos ir 
Ruhr okupacijos klausimai. 

Laike debatų premieras Poin
care buvo aštriai kritikuoja
mas; ypač aštriai jį kritikavo, 
socialistai. Buvo tvirtinama, 
kad tolimesnė Ruhr okupacija 
yra nepateisinama.

5 ŽMONES UŽMUŠTI 
KINIAMS SUSIDŪRUS.

TRAU-

AB1LENE, Tex., geg. 24. — 
Penki žmonės liko užmušti ir 
keturi sunkiai sužeisti, neskai
tant daugelio lengvai sužeistų, 
dviem Texas & Pacific pasa- 
žieriniams traukiniams susi
dūrus tarp Cisco ir Putnam, 
Tex.

Darbų Netrūksta
I savanorių burtus, kurie apsi- 
I ginklavę peiliais, lazdomis ar 

organizacija y1*81 kiuriais, puolė linkučius gen.
žmonių sąjungai yyu divizijos. Atgiežaj už tuos 
taikos, priešingai | puolimus, dabartinė divizija,

SVEIKAM tvirtam vyrui ir 
sveikai tvirtai moterel 

neatleistina bėdavoti kad darbo! 
neturi.

Nes darbų šiandien netrūksta.
Ir juos lengviau*!* salima susi
rasti skaitant

NAUJIENAS — skyrių “REL 

šimtai lietuvių, skaitydami 
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moteris ant 
lygios su vyrais.
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No. 124

Naujas Socialistų Darbi 
ninku Internacionalas

LONDONAS, geg. 24. Pre- 
iniero Balwin pirmame kabi
neto susirinkime jfiandie užsie
nio reikalų ministeris Gurzon' 
padavė apsvarstymui paskiau- 
sį Rusijos atsakymą. ,

Kadangi daug svarstyta apie 
pačios ministerijos rekonstruk
ciją, tai į Rusijos notą mažai 
buvo atkreipta domės. Vis dar 
abejojama, ar Rusijos nusilei
dimai atitinka visiems Angli
jos reikalavimams, bet abelnai 
manoma, kad bent dabar pre
kybos ryšiai tarp Rusijos ir 
Anglijos nebus nutraukti. Li
beralų laikraščiai priėmė no
tą prielankiai.

Bahvino < kabinetas vis dar 
turi spragų. Taip Horne, kuris

Hamburgo kongresas sutvėrė Į buvo skiriamas iždo kancleriu, 
Internacionalą, kuris apims nuo tos vietos atsisako, nes 
rišo pasaulio socialistus... jam įgrįsę kivirčiai pačioje

 I konservatyvų partijoje ir jis 
HAMBURGAS, gegužės 24. dabar norįs užsiimti savais 

— Antrasis ir Viennos sociali- reikalais. Kalbama, kad kabi- 
stų internacionalai daugiau netan įeis ir lordas Robeyt 
nebegyvuoja, o jų vieton tapo I Cecil, kuris dabar atstovauja 
sutvertas naujas vienas visų Į Angliją tautų sąjungoje. Tą 
socialistų internacionalas, Iku-1 pareigą eisiąs ir toliau. Dide- 
ris bus žinomas kaipo Sociali-1 sąjungos šalininku esąs 
stų Darbininkų Internaciona-1 pats Bahvin. 
las. Sutvėrė jį dabar čia laiko
mas internacionalinis socialis
tų kongresas, kuriame dalyva
uja Socialistų partijų delegatai 
nuo 30 šalių. 

«
Naujasis socialistų interna

cionalas apims visas socialistų Į Gen. Wu kareiviai išpjauna 
darbininkų organizacijas riša
me pasauly, nors kol-kas prie 
jo nepriklausys zionistai, kurie 
savo kongrese Palestinoje bal
savo prieš prisidėjimą prie ant-1 CAN1X)N, Pietinėj Chinijoj, 
rojo internacionalo ir nedide-l^g- Įsibrioyusieji į Pie- 
lės separatistų grupės Ce^o-|^nę Ghiniją Pekino djjktato- 
Slovakijoj ir Rusijoj. Įriaus gen. Wu Peį bu karei-

Iviai, žudo sužeistuosius Pieti- 
Senelis I>ebtsas džiaugiasi. I n§s Chinijos kareivius ir val- 
NEW YORK, geg. 24. — Se- Į stiečius, išpjauna jų širdis, kū

nas Amerikos socialistų vadas pas Pask«i jie pardavinėja už 
Eugene V. Debs labai džiau- penkis Meksikos dolerius kiek- 
giasi, kad vėl visi socialistai I vieną. 1 ai pasakoja šuikuan 
suėjo į vieną Internacionalą. I stoties viršininkas, kuris pri
jos skaito, kad tai yra didelis Įrodymui teisingumo savo, tvir- 
žingsnis prie pasaulinės taikos. I turimo atsivežė į Cantoną žmo- 

“Tai yra aiškus, tvirtas ir I Maus širdį, kurią jis nusipir- 
įkvepiantis balsas viso pašau-1 k?8 šuikuano turgarietėj nuo 
lio darbininkams, kad atėjo|8en« Wu kareivio. Jis sako, 
laikas jiems organizuotis tvir-|kad Pekino kareiviai suvalgo 
tais pamatais,” sakė Debsas.pas širdis, kurių jie negali par- 
“Aš esu tikras, kad tokios pa- duoti, tikėdami, kad tai įkvėps 
sėkmės bus naujosios organi-| 5iems dar didesnį narsumą, 
zacijos. I Gautomis žiniomis, gen. Wu

“•Dabartinė konferencija Į prisiuntė dar vieną diviziją 
Hamburge pamokino sooialis- Į kareivių pulti Kuantungą. Po 
tus vertės solidarumo ir mo-1 kaip 'Pietinės Chinijos ka- 
ralinės įtakos pasekmių. Pa-Įreiviai sumušė gen. Wu divi- 
reiškimas, kad organizacija tu- Į Kuantungo gyventojai, 
ri tarnauti kaipo įnagis laike Į užpykinti gen. Wu kareivių 
karo, taip ir laike' taikos, ma- Į plSšimaiis, puolimais ant ma
no nuomone, pažymi žingsnį ir mergaičių ir nuolati- 
pridkyn judėjime už panaiki-1 ^tejis žudrinaĮis* suorganizavo 
nimą karų.

“Naujoji 
iŠtikrųjų 
įvykinimui _______ _____
valdžių sąjungai išnaudojimu' I kori “bando” įeiti į Kuantung^ 
ir prispaudimui masių. Pasta- žudo visus savanorius, kuriuos 
roji sąjunga yra tik kelių ga- tik ji sugauna.
lingųjų valstybių sąmokslas 
įgyti kontrolę ant silpnesnijų. 
Pirmą kartą pasaulio istorijo 
yra sąmoningas pakįlimas tau
tų, kurios yra nusisprendusios 
pačios kontroliuoti savo evo
liuciją.”

5 vaikai prigėrė

COPENHAGEN, geg 24. - 
Maskvos žinia, atėjusi per Ber- 
liną, sako, kad sovietų valdžia 
Petrograde, Maskvoje ir Ki
jeve areštavo kelte jveicąrijos 
piliečius. Daug Šveicarų san-

DRUMMOVTLLE, Que., geg. Į krovų Petrograde išdaužyta, o 
21.—r Penki vaikai netoli nuo Odesaoje tris Šveicarus sUmuŠ- 
čia prigėrė Šuliny pužus šuli- ta. Sakoma, kad s’ovietų vai- 
nio dangčiui, ant kurio jie sė- džia , uždraudė vizuoti Šveica- 
dėjo. 1 rijos paspirtus.

Anglija nenutrauksianti ry 
šiy su Rusija

Rusijos atsakymas jau svarsto
mas.

ir

Chinijos kareivių 
nuožmumas

Pietinės 
širdis ir 
suvalgo.

Chinijos gyventojų 
jas pardavinėja, ar

Rusai areštuoja šveicarus

ŠUO GAUDO SLAPUKUS ANT LAIVŲ

Ant kiekvieno iš Europos į Ameriką važiuojančio laivo 
pasitaiko rasti slapukų, kurie slapta bando perplaukti juras, 
ir įsigauti į Ameriką. Laivų kompanijos tokius nemokamus 
pasažierius labai gaudo. Bet jos visgi negali surasti geresnio 
budo už tą, kokį surado United States Lines laivo President 
Bosevelt virėjas. Jis turi gerai išlavintą ir ypatingą policijos 
šunį Boland, kurį matote paveikslėly. Kada pasažieriai su
sėda į laivą, jis apvaikšto visas kajutas, apuosto kiekvieną 
pasažierių, kiekvieną naują laivo darbininką — “susipažįs
ta”1 su jais. Tada pradeda jis medžioti slapukus. Ir jis juos 
suras, kur jie nė butų pasislėpę. Jei jie įsimaišytų ir tarp 
pasažierių, jis veikiai juos išskirs ir atiduos laivo viršinin
kams. Kada jis nurimsta ir užbaigia medžioklę, yra tikras 
ženklas, kad daugiau nė vieno slapuko ant laivo nebėra. Sla
pukai todėl dabar iš tolo lenkiasi to laivo. Kiti laivai dabar’ 
irgi lavina šunis medžioti slapukus. < t '

Vokiečiai komunistai užė
mė Ruhr miestą

Miestas užimtas po xmušio su 
savanorių policija. • Prancū
zai nieko komunistams ne
daro.

ESSENAS, geg. 24. — Ko
munistai Gelsenkirchene užė
mė policijos buveinę ir ant to 
namo iškėlė raudoną vėliavą.

Žinios iš vokiečiu šaltinių 
sako, kad penki žmonės liko 
užmušti ir 61 sužeistas mūšy 
už policijos stotį. Mušis tęst 
si visą naktį ir rytą. Namą gy
nė civilinė apsaugos organiza
cija, kuri galiaus buvo privers
ta apleisti namą, kad miilia tą 
namą padegė, Daug žmonių 
iš kitų miestų sužeista.

Padėtis pasidarė rusti perei
tą trečiadienį, kada komunistų 
“kontrolės komisija” pradėjo 
lankytis sankrovose, reikalau
dama nupiginti maisto kainas 
per pusę. Gyventojai užgirdę, 
kad sankrovos pildo reikalavi
mą, skubinosi į sankrovas ir 
veikiai viską išpirko.

Tuo laiku žmonės pradėjo 
rinktis gatvėse ir prasidėjo pe
štynės. Kadangi apsaugos poli
cija jau senai yra išvaryta iš 
Ruhr distrikto, tad miestas bu
vo be apsaugos ir miestą pat
ruliavo tik ugniagesiai. Pašau
kta ugniagesius minią išvaiky-

PINIGŲ KURSAS
Vakar geg 24 dieną, užsienio pi- 

oiOT ne maBaua kaip už 25,000 dolerių 
bąnkt buvo skaitoma Amarikoa pini 
^Anglijos 1 sv. sterlingų.......  $4.63

Austnjoa 100 kronų__________  ttc
Belgijos 100 markių................ $&75
Danijos 100 markių ............ $18,85
Finų 100 markių ....................  $2.78
Franeijos 100 frankų .........  $6.68
Italijos 100 lirų ............... ..... $4.86
Lietuvos 100 Litų_____ _____ $10.00
Lenkų 100 markių ______ ...... j Me
Norvegijos 100 kronų........... $15.90

. Olandų 100 guldenų ............ $39.15
šveicarų 100 markių ............  $18.0F
Švedijos 100 kronų .......  $26.68
Vokietijos 100 markių 

ti. Prie ugnia^ĮesJių (prisidėjo 
ir apsaugos organizacija, ku
rios nariai yra apsiginklavę 
lazdomis, bet ne šautuvais.

Šis ugniagesių ir savanorių 
įsimaišymas tik dar labiau su
kurstė minią, kuri pardėjo 
juos įpulti. Ugniagesiai stvėrė
si revolverių ir pradėjo šaudyti 
į minią.

Prancūzai pasiuntė į Gel- 
senkirscheu daugiau kareivių, 
bet franeuzai nemano maišyti f 
į vietinę kovą iki neištiks susi
rėmimo su franeuzų karei
viais. Vokiečiai sveikino atvy
kusius franeuzų kareivius, ma 
nydami, kad jie komunistus 
numalšlins, bet franeuzai nuė
jo į savo, vietas ir iš ten dabo
jo padėtį.
Rusai šelpia Ruhr komunistus,

DUSSELDORF, geg. 24. — 
Franeuzų valdininkai sakosi 
turį žinių, kad Maskva prisiun
tė. į Ruhr distriktą daugiau 
kaip 20,000,000 Šveicarijos 
frankų pastangoms sukurti 
ten sovietų valdžią. Patys ko
munistai prisipažįsta, kad du 
laivai su grūdais tapo išsiųsti 
į Ruhr klonį komunistams 
naudoti ypač Bochum ir Dort- 
mund diistriktuose, su prižadė
jimu daugiau prisiųsti, jei bus 
reikalo.

Tokį pareiškimą davė fran
euzai atsakydami į vokiečių 
.laikraščio kaltinimus, kad buk 
franeuzai kursto komunistų 
siautimą.

RUMUNIJOS STUDENTAI 
RUOŠIA ŽYDŲ POGRO

MUS.

BUCHARESTAS, geg. 24.- 
Naujas smarkus muštis iiŠtiko 
BučįarMo univarsitele, kur 
anti-8toitąi studentai iš pre
kybas, chemijos ir minearlo- 
gijoi fakultetų pradėjo mety
ti į žydus stutentus -smirdan
čias bombas. Ašuorii žyęiai stu
dentai liko sunkiai sužeisti.

Gatvekariy kompanija at
mes reikalavimus

Negalinti pakelti algų nepakel
dama karferių kainos.

CHICAGO. — Iš priežasties 
žmonių nusistatymo prieš pa
kėlimą galvekarių karferių, 
gatvekarių kompanijos virši
ninkai paskelbė, jog jie grįžta 
prie savo pirmesnio nusistaty
mo, kad negalima darbinin
kams algų pakelti. Viršininką 
paskelbė, kad kompanijos at
sakyme į darbininkų reikalavi
mus pakelti algą 10c į valan
dą, tas reikalavimas bus atme
stas ir visai nebus siūloma pa
kelti algą 5c į valandą, kaip 
kad buvo paėjęs apie tai gan
das.

Kompanija tvirtina, kad jos 
pelnas yra toks mažas, kad j 
negali suteikti jokio pakėlimo 
algų, jei nebus iš ko padidinti 
įplaukas. Bet darbininkai sa
ko, kad tai yra netiesa ir kad 
kompanija lengvai gali pakelti 
algų pakėlimą. Dabar kompani
ja veda pasitarimus su miesto 
mayoru Dever, bet derybos su 
darbininkais yra nutrauktos 
iki trečiadienio.

200000 Graikijos kareiviu 
prieš Turkiją

LAUSANNE, geg. 24.— Gau
tomis privatinėmis žiniomis, 
Graikija turi sumobilizavusi 
200,000 kareivių ant Morica 
upės, Vakarų Trakijoj, palei 
Turkijos rubežių, pasirengusių 
prie pirnio įsakymo pulti Tur
kiją. Graikija esą norinti tai
kos, kadangi ją labai vargina 
buvimas 2,000,000 graikų pa
bėgėlių iš Turkijos, bet ji taip
jau yra nusisprendusi nemokė
ti Turkijai jokios kontribuci
jos ir^delei kontribucijos yra 
pasirengusi stoti net ir karan. 
Delei to padėtis Trakijoj yra 
labai rusti.

ELiBA, Ala., geg. 23. — Trys 
darbininkai liko užmušti eks- 
pliodavus boileriui W. H. Cau- 
ley tartoke.

e.......................-..................   i

Ar Greit Galės Jūsų Giminės 
Atvažiuoti iš Lietuvos

Galima sužinot ar paskubint.
Naujienų ekskursijos Lietuvon vedėjas turi 

ingaliojimų nuo visų laivų kompanijų peržiūrė
ti jų knygas ir rekordus Kaune idant suradus 
priežastis, kode! taip ilgai neatvažiuoja dauge
lis keleivių iš Lietuvos Amerikon.

Tas gal priskubins atvažiavimą Amerikon 
daugelio žmonių.

Kas norite sužinoti priežastis kodėl jūsų gi
minės neatvažiuoja, nežiūrint kur pirkta laiva
kortė, galite kreipties į Naujienų Laivakorčių 
Skyrių tame reikale. Paduokite pasažierio var
dą, pavardę, antrašą, laivų kompanijos vardą ir 
laivakortės numerį. Musų atstovas sugrįžęs iš 
Lietuvos praneš priežastis ilgo neatvažiavimo ir 
kaip tą galima pagreitinti.

Jeigu koki klaida galima bus pataisyti ten ant 
vietos, tai tas bus padaryta ir keleivis galės va
žiuoti Amerikon po ypatiška Naujienų ekskur- 

i sijos vedėjo priežiūra.
Naujienų ekskursija iš Chicagos išvažiuos bir- 

želio-June 20 dieną. Pasiteiravimai apie giminių 
neatvažiaviųią ištyrimui Lietuvoje bus priima
mi iki birželio 17 dienos.

NAUJIENOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St., Chicago, m.

Nukaitino aktorius
NĘW YORK, geg. 24. — Pir
mu kartu per 30 metų New 
Yorke liko rasti kaltais savi
ninkas ir dvylika aktorių, ku
rie lošė veikale “God of 
Vengeance” (Keršto Dievas), 
kuris keletą mėnesių atgal bu
vo statomas Apollo teatre. Tai 
yra istorinis veikalas iš bibli
jos laikų ir vaizduoja senovės 
žydų biblijinį dievą. Teisėjas 
nusprendė, kad tas veikalas 
yra pažeminimas ir pajuoki
mas žydų tikėjimo. Savininkas 
ir aktoriai buvo kaltinami pa
statyme nemoralinio veikalo, 
kadangi ten įvedama ir suriš
ti su bažnyčiomis ištvirkimo 
namai. Teisėjas prisižadėjo už
dėti aktoriams magiausią ga
limą prie esančių aplinkybių 
bausmę.

Tai antras atsitikimas nutei
simo aktorių. Pirm 30 metų 
nubausta aktorius burleskės 
“Orange blossoms.”

30 žmoniy žuvo gaisre
MEKICALI, Meksikoj, geg. 

24 .— Mayoras Juan Locra 
šiandie paskelbė, kad tikrai 
yra žinoma, jog mažiausia 30 
žmonių žuvo gaisre užvakar, 
kuris prasidėjo krutamu jų pa
veikslų teatre ir sunaikino da
li miesto.

RADĘS VAISTUS VĖŽĮ 
PAGYDYTI.

NEW YORK, geg. 22.— Pa
sak Dh Houghey, kuris sugrį
žo pot. kelių metų studijavimo 
Europoje, prpf. Blair Bell iš 
Liverpool universiteto sura
dęs vaistus baisiąjai vėžio li
gai pagydyti.

ŠIANDIE — veikiausia gied
ra; nedidelė permaina tempe
ratūroje.

Saulė teka 5:21 vai., leid
žiasi 8:12 vai. Mėnuo leidžiasi 

Į 2:25 vai. nakty.



Ketvi

Iš Okupuotos Lietuvos

LATVIJA

STRAIPSNIS XXI

ekskursija LietuvonLatvių

Tel. Dearbom 9057

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Yards 1015.

NAUJIENŲ
Žemiau paženklintose vietose PIKNIKAS

BIRŽELK? 1O D

SKUBIAI RENGTIS

Įžanga liuesą

Dieną 10e.-27c.-86c. (ir taksai) 
Vakarai* 10c.-81c.-45c. (ir taksai

Tel. Yards 1138

[STANLEY 1 
MAŽEIKA

metų J uozas
Lietuvon su

issi- 
arba

Pradžia 3 v. p p.
MAŽEIKOS SVET 

Kalbės F. ZAVIST

tl«m« skyriuje mes laikas 

nuo talko gvildensime rei
kalus (domius būsiančioms 

motinoms Ir motinoms jau*. 
n« kūdlklą./

Kūdikiu aprūpinimas Ir ps- 

nėjimas yr» dalykas gyvos' 

svarbos lelmynal Ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kur) mes ta
rimo reguliaritkais. laiko
tarpiais atviral ir laisvai 
pergvUd.ntl/ ,

Pradžia 5:30 v. v., 
I. O. O. F. SVET.

29 10 Avė. ir Washington 
gatvė, Michigan City, Irtd.

Pradžia 12-tą vai. p p
MILDOS SVET., 
3142 S. Halsted St., 

Chicago, III.

Išdirbėjai Augščiau- 
(>ios rųšies Turkiškų 
ir Egyptiškų Cigare- 

tų pasaulyje.

kurie išsiunčiami 
3) pas Dianos sto- 
kurie išsiunčiami

laiku siunčia 'Lietuvon 
Plytos dau- 

unčiamos Kaunan ir 
atsistatymo reika

lo ip pat 
stiklo eksportas Lie-

Sekm. 
45c. (ir tak
ui 10c (išskl-

Nėra kolektos
Rengia ir kviečio T. B. S. S.

abaudimo, kadangi jie nieko ne- 
:as gera, kas bloga. Kūdikis se- 

jei jie nuveda

i. Lietuvių-Latvių “Vie- 
ruošia ekskursijų į Lie- 
Ekskursantai išvažiuos

Skaityk Situs straipsnius kas savaitę 
ir pasidėk ateičiai.

kur| nors svei- 
’ią, tai turėtų kur

GRABORIUS IR 
Balaamnotoja* 
Turiu automo

biliu* visokiem* 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Aubmn 
Avė., Chicago.

Teismas dėl daugpa 
tystės.

Pradžia 2 p. p.
A. BANDŪROS SV 

5008 Baring Avė., 
East Chicago, Ind.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1811 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago 
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St.
-------—3. Vai.: 6 iki 9 vai

Z'kUDIKIu^v
EROVės SKYRIUS

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietvtys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Daarborn SU, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 & Waba*h Av 

Tek: Pullman 6877.

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530 

Tel.: Central 6890
Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 

Tel. Yards 4681

l’LUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATPW 
SUPPLY COMPANY

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Learitt SI 
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak, 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. . Egzaminavoja Abstraktu* 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgi&aus 

lengvomis išlygomis.

Latvių eksportas Lietuvon.
Rygos pramonininkai pasta 

ruoju 
labai daug plytų 
ginusia s 
į Šiaulius 
lama. Žymiai padidėj 
La įvijos 
tuven.

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Wasnington St.

Cor. Washington & Clark

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N, Dearborn St., Room 1111-13 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St 
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyros utarninką 
ir ketvergę. Nekėliomis nuo 9

Aukštoji, Zablockiu valsč.— 
Čia kovo mėn. Zablockiu polu 
ei j a žiauriai sumužė pil. Miš
kinius vien tik už tai, kad jie 
yra lietuviai. Vietos lenkuose 
įsigalėjusi nuomonė, kad lie
tuvius galima be pasigailėjimo 
mušti, o tud labiau, jei dar 
kas šeptels, kad tai partizanas. 
Policininkus-mušeikas už Miš
kinių sumušimų vielinis len
kas Sikorskis gerai pavaišino.

Ryga, 
nybė” i 
tuvų. i 
iš Rygos birželio 20 d.

Streikas Latvijoj tęsiasi.
Ryga. — Rygos transporto 

darbininkų streikas vis dar 
tęsiasi. Tačiau darbai laivų ir 
vagonų iškrovimo eina veik 
pilnu spartumu, nes prie tų 
darbų stojo “tautinio kliubo” 
nariai, daugiausiai studentai, 
mokiniai, ir, bendrai, tautiniai 
nusistatę asmens. Streikas gali 
užsitęsti labai ilgam, nes susi
tarti kol kas dar nėra galima.

Kurpių streikas tebesitęsia 
dalinai. Gręsęs geležinkeliečių 
ir tramvajų tarnautojų strei
kas matyt neįvyks.

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Pirmininkas: Vilnius 
Lenkija! Tamsta galite 
reikšti: “Jūsų apskrityje 
jūsų apylinkėje.”

Adv. Vrubl.: Tatai dar 
nustatyta, kam priklausys 
nius.

Pirmininkas padarė advoka
tui Vruvlevskiiii griežtų papei
kimų už pasakytus žodžius ir 
grųsino griebtis prieš jį ata
tinkamų priemonių.

Amerikiečiams gal ir ne
naujiem! daugpatystės atsitiki
mai, tad ir laikraščiai nedaug 
terašo, tik pamini ir viskas. 
Lietuva, kunigų vadinama 
šventa šalelė, bet savo ųešven- 
tumu, matyt, pralenkia ir “pra
keiktąsias” šalis.

Nesenai Kauno Apygardos 
teismas Rokiškyje nagrinėjo 
Juozo Kaladės bylų, kuris kal
tinamas dėl daugpatystės ( dėl 
turėjimo daug pačių-žmony).

Iš teismo nagrinėjimo pa
aiškėjo, kad minėtas Juozas 
Kaladė 1905 metais apsivedė 
su 18 metų mergaite Jule Ba
ranauskaite, ir neužilgo jied
viem gimė duktė. Truputį pa
gyvenęs Kaladė išvyko į Rygų 
uždarbiauti, bet vietoj uždar
bio rašydavo savo žmonai laiš
kus, kad jam blogai einasi, ir 
kad ji siųstų jam pinigų. Ka- 
ladienė su žindamu kūdikiu 
nedaug kų begalėjo savo vy
rui padėti, kantrybes nebete
kus pati nuvyko į Bygą> bet, 
nelaimė, rado savo vyrų gir
tuokliaujantį be jokio darbo ir 
be pinigų. Kaladienė apsigy
veno pas savo vyro gimines, 
stojo fabrike prie darbo ir taip 
su savo kūdikiu maitinosi ir 
savo menku uždarbiu net savo 
vyrui pagelbėdavo. Bet maty
dama, kad iš vyro nieko gero 
nesusilauks, liovėsi jį šelpus, 
ir jis nežinia kur dingo. Kala
dienė tai matydama sugrįžo į 
savo tėviškę Pancdėlį, Rokiš
kio apskričio.

Juozas Kaladė išsidangino į 
Rusiją ir Serpuchavo mieste 
susidėjo gyventi su latve Pur- 
vaciete Ida, kuri neužilgo pa
simirė. Kaladė jų palaidoda
mas išsirūpino iš vietinio dva
siškio liudijimų, kad buk tai 
pasimirus jo tikra moteris ir 
kad jis našlys.

1918 m. Kalade apsivedė su 
pravasla

va, tvirtindamas 
rusi latve buvus

Nemo Liesinimo* num.883, tik
rai piltus. Turi žemą virių ir vi
dutini sijonų. It tvirtos šviesiai 
rausvos ar baltos materijos; dy 
džiai 24 įki 36; atsieina tik $3. 
Jei krautuvėj nėra priaiųskit 
mums savo vardą, adresą ir 
$3. Mes pasiųsime.

Nsiao Hygienic-Fashion Institute 
IŽO E. 16tn St., New York (Dept. S.)

K. S. JURGELIONIS 
ADVOKATAS

Veda byla* visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktui ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namą ir lotą, fer
mą ir biznią, ar uttraukiant mor- 
gičiu*.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St
Telef. Roosevelt 8500

l ItUfl M’l I llįB s 1I i t ife* t O|

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Pabaigoj 1921 
Kaladė sugrįžo 
savo moteria (tai jau bus tre
čia žmona), su kuria buvo.pri
gyvenęs pora vaikų, bet jie ke
lionėje pasimirę.

Pargrįžęs, žinoma, rado gy
vų savo pirmųjų pačių, kuri 
ir visų bylų iškėlė, Juozų Ka
ladę patraukė tiesom

Žemaičių Vyskupijos Tribu
nolas Kaladės apsivedimų pri
pažino neteisėtų, nes jo pirmo.- 
ji žmona dar gyva ir su Olim
piada apsivedė j>er apgavimų. 
Negana to, Kaladę paėmė teis
ti dar svietiškas teismas, kuris 
ir pasmerkė jį 9 mėnesiams 
kalėjimo.

Kažin kokiomis akimis Ka
lade 9 mėnesius atitupėjęs, ir 
kokia širdžia žiūrės į mote
ris!? —Pr. br.

Visus nepageidaujamus sve
timšalius, kurie turi būti iš
siųsti iš Vilniaus krašto, val
džia grupuosianti 3 punktuose, 
būtent: 1) pas Vilniaus ir 
Trakų Storastų tuos, kurie tu
ri būti išsiųsti nepriklausomon 
Lietuvon; 2) pas Breslavo Sto
rastų tuos, 
Latvijon ir 
rastų tuos, 
Rusijon.

Vilnius. — Balandžio 23 d. 
buvo išnagrinėta apeliacijos 
teisme 3 lietuvių laikraštinin
kų bylos. Laūkraščiio “Ųitwa” 
redaktorius P. Sipavičius nu
teistas dviem mėnesiam kalė
jimo, laikraščio “Glos Litwy” 
redaktorė J. Lastauskaitė — 
dviem mėnesiam, kajlejlimo dr 
patvirtinta Apygardos teismo 
dėl p. Gaidelionio nutarimas, 
kuriuo jis baudžiamas 3 die
noms arešto.

Baudimas.
Auklėjant kūdikį reikia vengti žiau 

raus pi * 
žino 
ka savo palinkimus 
jį negeron linkmėn, tai tėvų pareiga 
yra parodyti gerą. Perdaug tėvų yra 
apimti taip vadinamo “nedaryk” įpro
čio. Jei tokie pašvęstų tik pusę tiek 
laiko parodymui kaip nukreipti kūdi
kio noringą domę kurį nors svei
ką ir normališką kelią, tai turėtų kur 
kas linkspiesnius vaikus. Kūdikis yra 
opus tvarinys ir turi visus suaugusio 
norus bei palinkimus. Jei šie patinu 
kimai nuolatos yra draudžiami, tai 
jis verstinai turės jieškoti kokio nors 
riegeistino kelio ir išeigos.

I * •

Pagrindai Prižiūrint Serganti 
Įįįudikj

Jaunas kūdikis, gavęs karšti, turi 
būti tuoj guldomas į lovą vėsiarpe 
ramianye ir gerai išvėdintame kamba
ry. Reikia jam leisti ilsėtis ir miego: 
ti kiek tik nori. Kūdikis, kurs nera- 
inus, piktas, turi kokj nors skaudu; 
1|, bet be karščio, irgi taip pat lai 
daro.

Sergančio kambarį nereikia paver
sti j susirinkimų ruimą kūmutėms ir 
kaimynams. Nors kūdikis ir nesirgtų 
limpama liga, bet geriausia reikia jį 
atskirti nuo kitų vaikų iki liga pažį
stama. Sekant šitą atsargą bus gali
ma išvengti daugelio limpamų ligų 
plėtimosi.

Ar jūsų kūdikis verkia? Ar nervuo- 
lasi ir nerimsta? Jei taip, tai vei
kiausia jo maistas jam netinka. Jei 
negali žindyti savo kūdikio, ir jei jis 
peauga iš krūtų peno, duok jam Bor- 
den’s Eagle Pieną — peną, kuris lai
mingai išauklėjo šimtus tūkstančių 
kūdikių. Lengvai pagaminamas — tik 
dtmiešk virintu vandeniu kaip moki
nama. Per 65 metus motinos davė 
Eagle Pieną, kaip vieną milžinišką 
sveikatos dovaną savo vaikams. J| gy
dytojai rekomenduoja kūdikiams, ku
rie menki ir sirguliuojanti, nes jis 
lengvai suvirškomas ir teikia pilno 
maistingumo."-r <4^.*.. * v _  ’• • A*

Be to kad tinka kūdikiui jis dar 
geriausias maistas nedapenėtam vai
kui. Pažymėti tyrimai vesti mokyklos 
vaikų tarpe rodo, kad vaikai maitina- 
Yni Eagle Pienų /'padidėjo abelnai im
ant septyniais svarais daugiau, negu 
'tie, kurie penėti paprastu bonkų pie
nu. Sek savo vaiką atydžiai. Pasverk 
dažnai. Atmink, kad nedasveriąs vai
kas yra nedapenimas. Jaunas vaikas 
turi gauti du šaukštu Eagle Pieno kas
dien atmieštu trimis ketvirtadaliais 
puodelio šalto vandens. Duok • pary
čiais ir po pietų. Senesni vaikai daž- 
*nai jj labiau mėgsta su gingOr ale, 
vaisių sunka, suplaktu kiaušiniu ir 
skanskoniu.

Naujas Svietas Jau Prasidėjo!
MILIJONAI ŽMONIŲ DABAR 
GYVENANČIŲ NEBEMIRS!

Atėjo laikas Įsigyti tobulų ir nesibaigiamų GYVE
NIMĄ; tarpe tobulų žmonių; ant pataisytos žemės, ku
rios oras, vanduo, ir maistas, bus pagerintas, kurios val
džia užgandins troškimus kiekvieno teisingo žmogaus. 
Tas laikas jau ČIA visai ARTI! Vartai naujos gadynės 
jau atsidaro, ir daug žmonių įeis per anuos ir niekados 
nebemirs.

Ar keista, kad mes atkartotinai apsakome tų žinę? 
Kuris gi žmogus galėtų tylėti pažinęs tokį nepalyginamai 
brangų, ir aiškiai prirodomų pamokslų? Jei žmonės ne
sakytų, tada patys akmenai imtų rėkti!

Nesiduok nė jokiam užsiėmimui nei pasilinksminimo 
vietai sulaikyt tave namie, įstaigoj, ar kur kitur, bet 
ateik ir džiaugkis su tais, kurie džiaugsis besiklausyda
mi tokių palinksminančių daiktų. Nenusigųsk jei rei
kėtų tau kiek karais pavažiuoti; nes taip darydamas pats 
sau naudų parneši. Pasiūlome progos IŠGULDYME, 
kuris atsibus:

Olimpiada Egoro 
kad pušimi 
tikroji žino

Varšuvos spauda praneša 
apie sekantį “kurjozą,” kuris 
atsitiko Latišcnko procese. Ži
nomas advokatas Vrublevskis 
iš Vilniaus, atsakydamas į vie
ną klausimą, pavadina Vil
niaus kraštą “Musų kraštu.” 
Tatai privedė prie sekančio dia
logo:

Pirmininkas: Kur tamstos
kraštas?

Adv. Vrubl.: Vilniaus

AUGSTOS RŲS1ES TUR
KIŠKI CIGARET Al

Milionai Turkiškų Cigare- 
tų esti parduodamu ir su
rūkomu visoj šalyj kas 
dien per visus metus.

IR KODĖL?
Kadangi Turkiškas taba
kas yra geriausias ir gar
siausias tabakas pasauly
je dėl cigaretų.
Helmar yra iš 100% tyro 
Turkiško tabako ir sutei
kia rūkoriui augščiausį 
malonumų ir užsiganedi- 
nimų kiekviename patrau
kime. 
/ r 4" ' f

Paprasti cigaretai yra iš 
paprasto tabako ir duoda 
Jums tiktai durnus ir dau- 
giaus nieko.
ATSIMINK SKRYNUTĘ

IR VARDĄ

Monroe gat arti State bepersto- 
ginis Vodevilius šeštad., Sekm., 
šventėmis. 22 
sai). Seim. ra.............. ...
riant Šeštad. sekinad. ir šventes. 
8 Dideli komediniai aktai ir 

krut. pateiksimi.
“Kur imni nilną pinigu ▼ertą.”

Nedėlloj, Gegužio-May 27 d., 1923 
LIUOSYBĖS SVET.

1822 West VVabansia Avenue, Chicago, III
KALBĖS S. BENECKAS

MAJESTŲ*

self-reduCING

III
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KORE SPO N D E N CIJ 0 S ] Sveikatos Dalykai
MUSĖS LIGŲ NEŠIOTOJOS.

Pittsburgh, Pa.
“Juozapas ir Zelbora” scenoje.

veikalas man patinka* Gaila, 
kad M. Petrauskas išvažiuoja 
Lietuvon, be jo sunku čai bus 
kas panašaus padaryti.

—Raulinaitis.
Gegužes 5 d. vietos Sanda

ros kuopos buvo surengusios 
vakarą Birmingham svietainė- 
je, S. Side daly. Statė sceno
je “Juozapas ir Zelbora ir Fa
raono . sapnas,” dviejų aktų 
su septyniais atidengimais bib- 
lišką meiles dramą parašytą 
K. S. Karpavičiaus.

Lošėjai buvo sudėtiniai, cle- 
velandiečiai ir pittsburgiečiai; 
ir roles buvo pasidalinę šiaip: 
Juozapo rolėje K. S. Karpavi
čius, Zelboros — Ona Virvic- 
kiutė, Potiparo — Andrius 
Lapinskas, Ascnatos — Antosė 
Aržuolaičiutė, Paraono — Sta
sys Keikus, kunigo — V. P. 
Banionis', visi iš Clevelando, o 
iš Pittsburgho buvo šie: Ma- 
sid — Pranas Gilis, šinkorius 
— J. Virvickas, Amrus — V. 
Plaušinis, ir Gansur — S. Rau
donis. 'Lošėjai atliko savo už- 
duotis gana gerai, norš ir bu
vo trukumų aktorių judėjime. 
Geriausiai pasižymėjo lošime 

Ona Virbickiutė.
Veikalas vaizduoja senovės 

Egipto laikus, kada Juozapas 
buvo brolių parduotas Egipto 
Paraono karvedžiui Potiparui 

kaipo vergas, ir kaip jis išti
kimai tarnavo ponui, kaip 
jam bebūvant Potiparo dvare 
jį įsimyli Potiparo jauna žmo
na Zelbora ir jos rūpesčiu jis 
lieka pakeltas į vergų užveiz-

Melrose Perk, III.
Draugijų judėjimas.

šiais metais ir musų mies
telio lietuvių draugijos nesnau
džia, bet kruta kiek galėdamos 
— bent vakarų surengdamos. 
Praeitą žiemos sezoną nebuvo 
to šeštadienio vakaro, kad ku
ri nors draugija nebūtų suren
gus baliaus ar ko kita. Dau
giausiai pasižymėjo Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų D-ja, kuri kai 
rengia balių, tai visuomet turi 
dar ir kokių nors pamargini- 
mų — dainų, vaidinimų etc. 
Dabar ta draugija rengia pik
niką birželio 10 d. ruso Para- 
šakino fanuos darže prie 
!<orth 5-th avė. Kruta taipjau 
ir kitos draugijos. Kunigaikš
čio Algirdo d-ja ruošia išva
žiavimą į miškus, L. A. Ukė- 
sų Kliubas rengia išvažiavimą 
į Edison girias birželio 3 d. 
Neatsilieka nei katalikų drau
gijos, kaip šv. Jono Kr. d-ja, 
šv. Onos Moterų d-ja etc.: ir 
jos rengia piknikus ir išvažia
vimus.

Darbai.

dirbtuves 
ir naktį. 

Paprastas 
48 ecntus

užveizdą. Zel- 
prie Juozą po, 

jos, taip 
ant jo ir 

iš karo

kad 
Po- 
ap- 
no-

nata, kuri tarnauja Potiparo 
■palociuj kati po veidetlytė. Kel- 
bora mylėdama Juozapą nu
duoda kad ji ir savo vyrą my
li. Poteparui išeinant į karą, 
Juozapas pakeliamas į aukš- 
čiansį jo dvaro 
borą meilinąs 
bet tas vengia 
Zelbora įlinksta 
tiparui sugrįžus
skundžia Juozapą, buk jis 
rėjęs ją sugėdinti. Po ti paras 
supykęs įmeta Juozapą į kalėji
mą. Po to Paraonas sapnuoja 
sapnus apie 7 karves riebias ir 
7 karves liesas, apie 7 varpas 
pilnas ir apie 7 varpas tuščias, 
ir niekas jam tų sapnų negali 
išguldyti. Paskui buvo pašauk
tas Juozapas iš kalėjimo ir jis 
jam išguldė, kad jo sapnas 
reiškiąs 7 metus blogus ir 7 
metus 
tai ne

derlingus. Paraonas už 
tik suteikia Juozapui 
bet dar padaro jį viso 
valdytoju ir liepia jam 

gražiausią moterį.

Darbai musų miestely visur 
ina smarkiai. Visos 

braška, trata dieną 
Uždarbiai ne lygu, 
darbininkas gauna
valandai, o kurie nuo gabalo 
dirba, uždirba daugiau — dau
guma uždirba po 55 dolerius 
savaitėje; bet yra tokių, kur 
teuždirba 35 dol. ir mažiau.

The National Mallcable Cast- 
ing kompanija šiemet nuo Va
sario 1 d. įvedė t. y. Safity 
First kontestą. Tos kompani
jos dirbtuvės, kurių yra aštuo- 
nios atskiruose miestuose, tu
rėjo kiekviena žiūrėti, kiek ku
rioj dirbtuvėj susižeidžia dar
bininkų per mėnesį. Kas rytas 
ir vakaras’ (dirbama dviem 
pamainom) išdalindavo kiek
vienam darbininkui tam tikras 
kortas su numeriais. Pietų lai
ku prikaldavo prie lentos dvi
dešimt atskirų numerių, ir dar
bininkai'eidavo su savo kortom 
ir žiūrėdavo: 
savo numerį,
savo kortą bosui ir gaudavo 
cigarą. Taip buvo daroma per 
visą vasario mėnesį ir pasiro
dė, kad Melrose Parko dirbtu
vėj mažiausiai susižeidiinų 
buvo. Užtai meirosparkiečiai 
gavo šilkinę vėliavą, kurią pa
dėjo dirbtuvės kieme po stik
lais.

Savo papratimuose musės 
yra biauriausi vabzdžiai, su 
kuriais žmogus susiduria. Ne 
tik gimdo purvus, bet per vi
sas savo dienas juose gyvena, 
apleidžia juos tik lankyti žmo
nių namus, subiaurinti jų val
gį ir nešioti ligas.

Jos knibinėja valgio pavirš] 
nešdamos su savim, ypatingai 
ant plaukuotų kojų dalių, už
krečiamų ligų organizmus, 
parazitų kiaušinius ir kitus or
ganiškus nevalumus. Musės 
lankydamos stalą palieka kiek 
nors purvų ant maisto. Kai 
taip suterštas maistas pasiekia 
pilvą, žmogus užsikrečia mu
sės atnešta liga.

Naminės musės nelabai toli 
keliauja. tRieta|i ‘keliauja (dau
giau kai pusę mylios nuo veisi
mo vietos ir beveik visuomet 
pasilieka apie du arba tris šim
tus jardų nuo paėjimo vietos. 
Jeigu musės atsiranda kur 
nors, yra aišku, kad jos pri
siveisė toj pačioj apielinkėj.

Laike Ispanijos-Amerikos 
karo Amerikos žmonių dome- 
sis buvo atkreiptas į muses 
kaipo nešiotojas karštligės, 
šimtai kareivių mirė nuo tos 
ligos, musių užkrėsti. Aplin
kybės, kurios viešpatavo to ka
ro metu, net ir šiandien egzis
tuoją tutkstančziuOse Amerikos 
apielinkių.

Musės, kurios prieina prie 
šalinių triobų ir prie stalų, ga
li suteršti bet kokį maistą. Pie? 
nas beveik greičiausia užkre
čiamas, ir daugelis karštligės 
epidemijų ir mirčių paeina iš 
pieninių, kurios neturi tinka
mų parankamų išnaikinti at
matas.

Maistas nupirktas musių 
pilnose krautuvėse, jeigu jis 
valgomas nevirtas, veste veda 
prie ligos. Valgis gali būti su
terštas ir po virimo. Neapsi
saugodami, visados ' galime 
karštlige užsikrėsti. Kad nors 
patys ir stropiai bandome iš
naikinti muses, bet dėl kitų 
nepaisymo dažnai musų svei
kata ir gyvastis pavojuje. To
dėl musių naikinimas yra da
lykas, kuriuo visi turi rūpin
tis.

NAUJIENįJ EKSKURSIJA
kuris rasdavo 
tas paduodavo

Lietuvių Ekskursija
į Klaipėdą ^(Memelį)

Su didžiausiu laivu ant jūrių —- LEVIATHAN. 
didžiausias ir puikiausias laivas pasaulyje, 
visi moderniški parankumai.

Naujas,
Ant laivo yra

Ar jus žinote, kad
Lietuvoje dabar yra priverstinas 

kareiviavimas? Ar jus žinote, kad 
Helmar Turkiški Cigaretai yra supa
kuoti j popierines skrynutes, kuomet 
kiti paprasti cigaretai yra suvynio
ti į bunduliukus ir štai kodėl lietu
viai rūkytojai supranta kad Helmar 
yra kitoki savo skoniu?

Egipto 
pasirinkti
Juozapas pasirenka Asenatą ir 
su ja susižieduoja. Tuorn pa
sibaigia veikalas.

Nors vakaras gerai garsinta, 
bet publikos nebuvo pilna sve
tainė. —Pittsburgietis.

So. Boston, Mass
Velnias išradėjas.

Gegužės 20 dieną Broaihvay 
Teatre “Gabijos” jėgomis buvo 
pastatyta trijų aktų operetė 
“Velnias išradėjas,” pačiam 
kompozitoriui M. Petrauskui 
diriguojant. Operetės pastaty
mas pavyko gerai, tiek artisti
niu žvilgsniu, tiek finansiniu, 
nes publikos buvo pilnas teat
ras (apie 25000). Visi dalyviai 
savo roles atliko gerai, bet ge
riausiai pasižymėjo J. C. Na- 
vadauskas Belzebubo rolėj ir 
K. Kriaučiūnas artojo velnio 
rolėj. Pastarasis turi gražų bal
są ir moka gerai lošti; velnio 
role jam labai tiko.

Nors biletai buvo brangus, 
nuo 80 centų iki 2 dolerių, bet 
žmonių suvažiavo iš Monteito, 
Norwoodo, Worcesterio ir ki
tų apieMnkės vietų.

Man teko matyt “Velnias iš
radėjas” jau antrą kartą, bet 
eičiau ir trečią ir ketvirtą, kad 
tik butų statomas — taip tas

Tas pat buvo daroma 
nuo kovo 1 iki geg. 16, bet 
nežinoma kaip nusiduos. 
bosai mokina, graudena dar
bininkus, kad visados butų 
atsargus dirbdami, saugotųis 
nuo susižeidimų. Gal šiuo sy
kiu prizo ir negaus, dėl to kad 
nuolatos imama naujų, nepra
tusių darbininkų, daugiausiai 
vis juodukų, tai ir susižeidi
mų daugiau pasitaiko. —O.

vėl 
dar 
Tik

Jūrių palocius 
Savo jūrių kelio
nę pradės iš New 
Yorko iki Cher- 
bourg ir South' 
amton,

Liepos 4 
1923

10 vai. ryto

Laivo apra
šymas

DMžiau.ia. laivas 
pasaulyje.

Grosą tonų 59,954,65
Ilgumo daugiau kai 

950 pėdu, 7 coliu*
Pločio 100 pėdų.
Maximum arklių 

spėkos 100,000
Ouadruple Srew 
Alyvo burnerls 
Greitumas, 25 kna

tų | valandų.
2 klesa $152.50
3 klesa $107.00

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigų Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja 

Lietuviams Kuogeriausiai.
Kainos: Nuo New Yorko iki Klaipėdos (Memelio)

ši yra didžiausia ir svarbiausia ekskursija kokią kada nors lietu
viai turėjo. v Turi didelės svarbos visiems lietuviams. Kelionė asme
niškai bus prižiūrima lietuvių. Advokatas F. J. BagoČius, gerai ži
nomas visiems, dalyvaus ekskursijoj ir prižiuręs visus visą kelionę 
nuo New Yorko tiesiai j namus — Lietuvon.

Tokia proga retai pasitaiko. Todėl nelaukite ir neatidėliokite. Ei
kite prie artimiausio agento United States Linijos ir padalykite su
tarti ir nusipirkite sau laivakortę dėl šie nepaprasto išplaukimo (Ex- 
kursijos) Liepos 4 d. Jei nėra agento jūsų mieste tuomet rašykite 
asmeniškai į

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

Mrs. A. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUSERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbtičiuo- 
se. Sąžiniškai pa- 
tarnąu.ia, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitės, o rasite 
pagclbą.

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie» 
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

UNITED

Agentūra
Keliauk Lietuvon ir iš Lietuvos per 

Vienybės Agentūrą.

United States Lines
45 Broadway New York City

' Mana gi er i ai Operatoriai dėl
STATES SHIPPING BOARD

VIENYBĖ parduoda laivakortes ant visų greitų laivų ir parū
pina keleiviams reikalingus poperus sugrįžimui Amerikon.
VIENYBĖ prigelbsti jums atsiimti savo gimines iš tėvynės ir 
suteiks reikalingą patarnavimą kelionės reikaluose.
VIENYBĖS Agentūra siunčia pinigus į visas svieto dalis; par
duoda čekius, draftus ir išmoka pinigus kablegramomis Lietuvoje.

Reikalauk Vienybes Kelionės Knygelės, kurioje rasite aprašyta 
keliones reikalus ir smulkiai nurodyta kaip galima atsiimti gi
mines iš Lietuvos.

KELIONĖS KNYGELĖ VISIEMS DOVANAI
— Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

09

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Naujienų Ekskursija su 
musų palydovu išvažiuos iš 
Jhicagos Birželio 20 d. Todėl 
kurie norite turėti smagią 
kelionę Lietuvon, atsilanky
kite į Naujienų ofisą, kad iš 
pildžius aplikacijas dėl pas- 
porto, nes pagal Lietuvos 
valdžios patvarkymą, netu
rintiems aiškių priparody- 
mų Lietuvos pilietybės, pas- 
porto gavimas užsitęs apie 
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00 
žyminio mokesnio.

<Šitų visų kliūčių galima 
išvengti pristačius gimimo 
metrikus iš Lietuvos. Tad 
skubiai rašykite savo gimi
nėms, prašydami savo gimi
mo metrikų.

Naujienų Pinigų Siuntinio 
Skyrius.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLAt kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 
' imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė

vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000. 
PAŠALPOS SKYRIAI — 

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių Informacijų krelpkitts šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Į, 807 W. 30th Street,

ŠIUO PRANEŠU
Jog aš prisidėjau prie Real Estate 

biznio — United Land & Investment 
Co., 4454 So. Western Avė. Taigi pra
šau draugus ir pažįstamus kreiptis 
prie musų: kam reikalinga savastis 
pirkti arba parduoti. Mes visados tei
singai pagelbėsim. Mes visuomet tu
rim visokios rųšies namų ir lotų ant 
pardavimo. Taipgi gelbstam tamstų 
savastis parduoti arba mainyti. Taip
gi kas norit biznj parduoti arba mai
nyti, tai mes visuomet ir visiems 
gelbstam. Su guodone

V. BISKUPAITIS, 
Ofiso Tel. Lafayette 4089 
lies. Tel. Lafayette 0458

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime sumažinti savo uždarbį. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus pigiau. AJes turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyram-s, mie- 
ros 34 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50, $37.50, $42.50 ir 
$47.50. Whipcord, Crarienette & Ga- 
bardines rainproof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14th 
Sts. Įėjimas 739 W. 14th St.

Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
9 vai. vakare. Sukatomis nuo 8 Vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos/Nariai

DR. A. J. BEfiTASlUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. t 

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1699

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St„ Chicago, Hl. 
kampus 18-th Street 

Phone Canal 0257

Telephone Yards 163Ž

DR. J. KOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted StM Chicago, Iii.

DR. S. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 2201 W. 22nd SU kampas 

Leavitt St. Tel. Ganai 6222 
Rezidencija 8114 W. 42nd SL 

Tel. Lafayette 4988

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Ava.

Tel Boulevard 7880
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutartį.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatves

z

A. L DAVIDONIS, M. D.
4648 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:80 vakare, ir

DR. A.MONTVID
Lietuvis Gydytojas'ir Chirurgas 

25 E. Waahington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 

.............................. *

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER

Office Hours: 10 iki 12 pietą 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON

1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų ' 
Tel. Lafayette 0098

z

Canal 0257
Naktinis Tel. Canąl 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 Ud 9 vakare

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., j nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

<^=0R. HERZMAN-^B
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per lt 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu! 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1925 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-42 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

, Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drezel 2880

Tel. Pūliavau 5482

A. SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimų 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiu
rtu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State SL

Chicago, III.

Or. Maurics Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto-, 1 iki 8
Ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.
V

Tel. Austin 0737

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną Ir 6 - -8 
vakare išskiriant nedėldienius.

—■a*———"B—./

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

'Ofisas: 3335 So. Halsted StM Chicago. 
Valandcs: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicage

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewicz 

BANIS 
Akušerka

Puriu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypa- 
tišką prižiūrėji
mų. Duodu pata
rimus moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.DR. P. ŽILVIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
8243 South Halsted St 
Tel. Boulevard 7179 

Rezidi Tel. Fairfax 5574
Chicago

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

TO. BOU tevart MTI 
U49 S. Aihla»4 Am 
Kui»M 4T-tM gm.

Z

New York, N. Y. J Garsinkitės Naujienose
Priėmdmo valandos nuo 8 Dd 12 ii 

ryto Ir nuo 7 Iki 9 vaL vak.

8825 So. Halsted SL, Chicago, I1L

■ • . --------- . ..I-v...
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f)|a M«wi Pnb. Cfl, lac.

Mfar P. Grigaitis

*(H9 South Haiatoa tftZMH 
Chicago, III.

Tdtoptana BooMralt 85M

Subaeription Rataai
18.00 par jraar in Canada.
1780 par yaar outaida of Chlcagp.
18.00 par year in Chicago 

8c par copy.

Entored aa Second Clasa Matter 
MMTh 17th. 1814, at tha Port Office 
•f Chicago, WM andai tha act of 
Rarch 2nd{ 1879.

Naujįanoa eina kasdien, IBakiriaat ■■fci nm iV »nin». M«ujl*n« Bwi-
drov*, 1789 80. Balsted SU, Cbieaco. 
UL — Talatouaa i Booaovait 8*00.

Uishnokijiina kalnai 
Chicagoja — paštai

Metams ..........       88.00
Pusei meta    ______—. 4.80

’ Trims minasiams ,2.00
Dviem minėsi a m - 1.50
Visom miąaaiui .75

Chicagoja per ne*Vi»fltnei
Viena kopija ... - 8c
Savaitei      . 18c

Minorini -__ ..................... ......... . ■ 75c
Suvienytose Valstijom ne Chicagcjc 

paltu:
Metams .....................' |74H)
Pusei meti -..... ...... ............._ 8.50
Trims minėdama , ................  1.75
Dviem mėnesiam 1.25 
Vienam mėnesiui , . .,,,..........  .75

Lietuvon ir kitur uisicniuosei 
(Atpiginta)

Metams_______  ' - -t- $8.00
Pusei metų _____ __- 4.00
Trims mėnesiams..........................2.00
Pinigus reikia siųsti paltu Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.
* ^■j-uuauj. -U—.„'M-J------------- —' ■■ BTI1II11'.

Taikosi.
į { -

Santykių nutraukimo tar
pe Rusijos ir Anglijos ne
bus. Jau tada, kai bolševikų 
valdžia skubiai pasiuntė or
laiviu Leonidą Krasiną į 
Londoną tartis delei Angli
jos ultimatumo, buvo gali
ma numanyt, kad Maskva 
darys ką tik galėdama, kad 
nesusipykus su Anglija. Bet 
dabar sovietų vyriausybė pa
rodė dar daugiaus noro tai
kytis.

Antroje savo notoje, ku
rios turinys tapo paskelbtas 
vakar, ji pasižada išpildyti 
beveik visus Londono reika
lavimus. Ji eina net taip to
li, kad sako:

“Rusijos valdžia sutinka 
atsiimti atgal abudu Vein- 
šteino pasirašytu laišku”.
Kitaip sakant, Maskva at

siprašo Anglijos valdžios dėl 
tų grubi joniškų laiškų, ku
riuos rašė Londonui komisa
ras Veinšteinas, atsakyda
mas į Anglijos valdžios pro
testą prieš prelato Butkevi
čiaus nužudymą.

Amerikiečiams gal bus įdo 
mu žinoti, kad tąsai p. Vein
šteinas, kuris pastatė į tokią 
nemalonią padėtį bolševikus, 
jogei jie turėjo viešai atsi
prašyti Anglijos valdžios, — 
yra buvęs amerikietis. Pirm 
bolševikiškos revoliucijos Ru 
sijoje jisai gyveno New Yor- 
ke ir redagavo rusų dienraš
tį “Novy Mir”. Tai yra la
bai paviršutiniškai apsišvie
tęs ir iš prigimties pusėtinai 
kvailas asmuo. Bet jisai yra 
didelis nachalas ir fanatikas, 
— todėl Rusijos bolševikai 
pavedė jam “diplomatinių 

laiškų” rašymo darbą.
Matydama pilną nuolan

kumą Rusijos diktatorių pu
sėje, Anglija dabar galės be 
grūmojimų gauti kas jai rei
kia, ir prekybos sutartis su 
Maskva nebus panaikinta.

Bet jeigu bolševikai moka, 
kada yrą reikalas, taip nuo
lankiai kalbėt su kapitalisti
ne valdžia, tai kodėl jie vi
suomet laikosi Deržimordų 
tono santykiuose su masinė
mis užsienio darbininkų or
ganizacijomis?

Lietuva ir jos 
darbuotojai.

“Lietuvos Žinių” 97-am 
numeryje įdėta Bronislavos 
Biržiškienės “Atviras Laiš
kas Visuomenės žiniai”. Ta-< 
me laiške rašytoja pasakoja 
apie vargingą savo šeimy
nos padėtį ir apie Lietuvos 
vyriausybės nedėkingumą 
jos vyrui, Mykolui, kuris, 
besidarbuodamas šalies la
bui, neteko sveikatos.

Mykolas Biržiška ilgą lai
ką veikė Vilniuje, kęsdamas 
lenkų okupantų persekioji
mus, kol iš tenai jisai nebu
vo kartu su kitais 82 lietu
vių veikėjais ištremtas. Į 
Kauną jiems reikėjo keliau
ti purvinam gyvulių vago
ne. Nors į Kauną buvo iš 
anksto duota telegrama apie 
tremtinių keliavimą, bet, at
vykus jiems, niekas jų ne
pasitiko. Niekas nė nakvy
nės jiems neparupino, ir 
jiems tik per didelį vargą 
pasisekė' įsiprašyti pernak
voti geležinkelio stotyje ant 
grindų.

Kaune M. Biržiškai vald
žia davė gimnazijos vedėjo 
vietą ir paskyrė Universite
to profesorium, bet jam nįe- 

ku budu nepavyko gauti bu
tą. Šiaip-tąip išvargęs 8 mė
nesius, jisai pagaliaus, sirg
damas, turėjo mesti visą sa
vo darbą ir išvažiuot su šei
myna į sodžių. >

Mums Amerikoje skaitant 
šitokius p-ios Biržiškienės 
nusiskundimus, darosi taip 
keista, kad stačiai nežinia 
nė ką mes turime manyti 
apie Lietuvą. Nejaugi Lietu
vos valdžia (ir visuomenė!) 
tenai šitokiu budu pasitinką 
nukentėjusius dęl Želigov- 
skip teroro veikėjus? Nejau
gi Lietuvos sostinėje nėra 
vietos tokiam pasišventu
siam žmogui, garsiam rašy
tojui ir profesoriui, kaip My
kolas Biržiška?

Kas tenai darosi?!

Apžvalga
KITA ŽINIA APIE RINKI

MŲ REZULTATUS.

Brooklyno “Laisvė” sakosi ga
vusi nuo vieno savo draugo se
kančią žinią apie Lietuvos Sei
mo rinkimų rezultatus:
i

“Krikščionių demokratų 39, 
“Socialistų liaudininkų 16, 
“Socialdemokratų..........9,
“Tautinių mažumų....... 14,
“Nuo Klaipėdos krašto 6. 
“Kokių partijų žmonės iš- 

• rinkti nuo Klaipėdos, nėra ži
nių; bet jų didžiuma nebusją 
klerikalai”.
šita žinia dar, be abejonės, nė

ra galutina. Veikiausia ji remia
si spėjimais, kaip ir ta žinia, ku
rią pranešė per L. I. B. Elta, ar
ba ta, kurią buvo gavęs vienas 
So. Bostono laikraštis.

“Laisvės” gautoji kablegrama 
tečiaus yra labai panaši Eltos 
pranešimui. Skirtumas yra tik
tai tame, kad ji paduoda trupu
tį kitokias skaitlines apie krikš
čionių demokratų ir liaudininkų 
atstovybes. -Elta spėjo, kad 
“krikščionių” bus 40, o valstie
čių liaudininkų — 15; tuo tar
pu Brooklyno laikraščio draugas 
skiria pirmiemsiems tiktai 39 
atstovus, o antriemsiems —4 16.

Šita žinia tuo budu rodo, > kad 
klerikalai turi tiktai pusę, o ne 
daugumą, tarpe Didžiosios Lie
tuvos z atstovų Seime. Tai reiš
kia faktiną klerikalų pralaimėji
mą, kadangi šiuose rinkimuose 
jie buvo susiblokavę ir su Pa
žangos organizacijomis ir su len
kais.

Tarpe klerika'lų tur-but praėjo 
į Seimą vienas-kitas pažangietis. 
Bet savo atskirais sąrašais Pa
žanga, matoma, ir vėl nieko ne
pelnė.

Jeigu “Laisvės” Žinia yra tei
singa, tai pralaimėjo ir liaudinin
kai (“Laisvė”, pamėgdžiodama 
klerikalus, dar vis vadina juos 
“socialistais liaudininkais”, nors 
jie senai yrą socialistinio vardo 
atsižadėję!), nes vietoje 20 at- 
stovų jie dabar turės 16. ‘ /

Kai dęl socialdemokratų, tai 
ir Eltos pranešimas ir Šita žinia 
sako, kad jie daug-maž atlaikė 
savo pirmesnių ją poziciją, nes 
pagal balsų skaičių jiems turė
jo tekti pereitame Seime 9 vie
tos (dešimtą vietą jie gavo tik
tai dalinant likučius).

Daugiausia už visus pralaimė- 
jo, kaip išrodo, komunistinės 
“darbininkų kuopos”. Eltos pra- 
nešimas komunistų visai nemi
nėjo, bet buvo galima manyti, 
kad jie yra įskaityti į “mažu
mas”, kurios pravedė 14 atsto
vų. Bet dabar “Laisvės” kores
pondentas aiškiai sako, kad tos 
mažumos yra tautinės grupės. 
Kadangi jisai yra to laikraščio 
draugas, t. y. komunistas, tai ji
sai nebūtų galėjęs nutylėti, jei
gu į “mažumų” atstovų skaičių 
butų patekę jo partijos žmonių. 
Jeigu į Seimą butų buvęs išrink
tas bent vienas bolševikėlis, tai 
toks “Laisvės” draugas butų bū
tinai pasigyręs tuo. Bet apie ko
munistų išrinkimą jisai tyli,

Pereitame Seime “darkuopie- 
čių” buvo visas penketas, o da
bar, matoma, nebus nė vieno, — 
kas, žinoma, ir Lietuvos darbi
ninkams ir visai Lietuvai išeitų 
į sveikatą.

Tikrais laimėtojais šiuose rin
kimuose reikia pripažinti tauti
nes mažumas. Pirmk jos turėjo 
Seime tiktai 5 atstovus, o dabar 
— 14.

Iš to galima spręsti, kiek “iš
mintinga” buvo ta žiauri kova 
prieš mažesniasias tautas, kurią 
paskutiniu laiku vedė dešinieji 
gaivalai Lietuvoje. Po rinkimų 
į pereitąjį Seimą klerikalai (de
ja, su liaudininkų pritarimu!) 
taip “išaiškino” rinkimų įstaty
mą, kad tautinės mažumos gavo 
daug mažiaus vietų Seime, negu 
joms priklatisė pagal surinktųjų 
balsų skaičių. Ta skriauda pri
vertė tautines mažumas šiuose 
rinktinuose susiblokuoti tarp sa
vęs, ir št^į dabar jos pravedė 
beveik trigubai daugiaus atsto
vų.

Mažesniųjų tautų užsispyri
mą labai padidino, be abejonės, 
ir visokie chuliganiški fašistų 
darbai: nelietuviškų iškabų iš- 
degutavimas Kaune, žydų krau
tuvių langų daužymas ir t. t.

Lietuviško patriotizmo akyplė- 
šiškumas, kaip matome, sustip
rino ne lietuvių tautą, o tiktai 
tas tautas, kurioms akli patrio
tai paskelbė kovą.

UOSIS V£L TARKUOJA LIE
TUVOS KAPITALIZMĄ.

Kiek laiko atgal mes minėjo
me apie p. Uosio kritiką Lietu
vos kapitalistinių bankų. Prie 

tos temos jisai vėl grįšta, nuro
dydamas, kad prie kapitalistinio 
įsigalėjimo Lietuvoje yra daug 
prisidėję amerikiečiai darbinin
kai.

Rašydamas “Darbininke”, ji
sai tarp kitko sako;

“štai pažiūrėkime, kad ir į 
musų L. D. S. Ar tai nebuvo 
didžiausia nelaimė visam mu
sų judėjimui, kad musų spau
stuvės buvusis administrato
rius, tas geras ir gabus vaiki
nas Jonas Romanas — užsi
svajojo likti turtingu žmogu
mi, kad prikalbino prie savęs 
kelis kitus musų geriausius 
darbuotojus ir vadus — kad 
jie nukreipė savo energiją a.M~ 
ginimui Lietuvoje kapitaliz-

. mo. Ar negaila mums musų 
Virako ir Karoso? Ar negaila 
kitų? Jeigu mes tuos keiįs 
šimtus tūkstančių dolerių bū
tume sudėję atsargiai ir Iš
mintingai į ko-operaciją; jei-

■ gu musų vadai, kurie nuėjo 
kapitalizmui tarnauti — butų 
savo mokslą, energiją, gabu
mus panaudoję darbo žmonių 
ateičiai ir labui — kaip kitaip 
šiandien ir Lietuva ir jos -iš
eivija stovėtų. Nuo amerikie- 
čių dolerių juk viskas tada pri
klausė. Jais nutuko Yčai ir 
Vailokaičiai, ir Račkauskai ir 
Karužos. Musų doleriai nu
kreipė daugelį ir Lietuvos vei
kėjų į Ūkio Banką, į Pramo
nės, į Tarptautinį ir kitokius 
kapitalistinius bankus ir biž-

. nius.”
A .

Toliaus, p. Uosis nurodo, kad 
p. Romano kapitalistinė Preky
bos Bendrovė paėmė į savo kon
trolę klerikalų “Laisvę” Kaune, 
ir sako:

“Ką tai reiškia? Tai reiš
kia, kad Lietuvos katalikai, jų 
demokratinis judėjimas turė
jo savo dienraštį ‘Laisvę’. Bet 
dabar Lietuvos katalikai ne
beteko to dienraščio. Jisai per
ėjo kontrolėn vienos kapita
listinės bendrovės. Nuo Šio 
laiko Lietuvos katalikų reika
lai bus nušviečiami ir'įverti! 
narni pagal reikalų Prekybos 
Bendrovės.”

Ta kapitalistinė bendrovė, gir
di, jau stengiasi gauti žibalo, 
benzinos, cukraus ir druskos mo
nopolį Lietuvoje, kas atneštų 
kainų kilimą šitoms svarbioms 
prekėms Lietuvoje ir padidintų 
varguolių išnaudojimą.

Blogai, sako p. Uosis, kad dar
bininkų pinigai tapo panaudoti 
kapitalizmo skiepijimui Lietuvo
je, bet —

/‘Truputį apsigavę — toliau 
busime jau atsargesni”.
šv. Juozapo draugijos steigė

jas tečiaus yra naivus žmogus, 
jeigu jisai mano, kad vien ko
operacijos gali išgelbėti Lietuvą 
nuo kapitalizmo. Ką, pavyzdžiui, 
gali padaryt ko-operacijos, jeigu 

valdžia teiks monopolines teises 
kapitalistinėms biznio įstaigoms 
ir rems jas kitokiais budais? 
čia gali pagelbėt tiktai valdžios 
politikos paliuosavimas nuo ka
pitalistų įtakos. Bet tąi gali pa
vykti tiktai tuomet, kai valdžią 
paims J savo rankas darbo žmo
nės.

O ar prie to eina p. Kemėšis 
ir jo juozapinė “darbininkų są
junga?” Anaiptol. Jie išsijuosę 
darbuojasi už Lietuvos krikščio
nis demokratus, t. y. už tą par
tiją, kurią turi savo saujoje •‘nu
tukę amerikiečių doleriais” Vai- 

Kai kurios Amerikos darbi- 
ninkų judėjimo problemos.

“Vadai kalti”.
Palyginamai maža Ameri-

kos darbininkų dalis yra orga
nizuota. Organizacijoms rei
kia pasiekti didžiosios neorga
nizuotųjų minios. Bet kad pa
siekus tas minias, prisieina 
surasti priežastis, kurių delei 
tos minios pasilieka neorgani
zuotos nežiūrint to, kad Ame
rikos darbininkų judėjimas tu
ri jau gana ilgą praeitį. Tai-, 
gi klausimas: kodėl taip men
kai yra orgnizuoti Amerikos 
darbininkai?,, į

Savo laikų ’f; pramoniečiai 
(aidoblistai), o šiandien ko- 
komuniistad praktiškai duoda 

‘vienodą atsakymą. Girdi, 
Amerikos darbininkų judėji
mas yra atsilikęs todėl, kad 
oficialia judėjimas — Ameri
kos Darbo Federacijos — va
dai yra konservatyvus, kad 
daugelis jų yra parsidavę sam
dytojams ir kad didelei jų di
džiumai darbininkų reikalai 
nerupi.

Pramoniečiai (aidobdistaįi) 
tiesiog neapkenčia Amerikos 
Darbo Federacijos. Patį Fe
deracijos vąrdą “The Ameri
can Federation of Labor” jie, 
įsikarščiavę pakeičia vąr- 
du, , “The Ą American Assos- 
sitiation’/ of Labor”. 
Pakišti koją Federacijai, pasi
juokti iŠ jos arba tarti aštrų 
žodį jos adresu jie yra dide
li meistrai.

šiandien pramoniečių kova 
prieš Amerikos 'Darbo Federa 
cijų lyg ir aptilo, kadangi jų 
pačių jėgos yra labai sunyku
sios. Oficialę “opoziciją” Fe
deracijai įeinamuoju laiku su
daro komunistai. Pripažintas 
komunistų vadas kovoj su Fe
deracija skaitosi Wm. Z. Fos- 
ter. štai kaip jis kalba apie 
ją savo knygutėj “The Bank 
rupcy of the American Labor 
movement”:

“Tik Amerikoj galima suras
ti paskubusieji žulikai (crooks) 
ir nuteisti kriminalistai, einan
tys darbininkų organizacijoje 
vinširtinkų pareigas, daigelis

lokaičiai, šmugelninko Purickio 
prieteliai ir panašus Lietuvos 
kapitalizmo augintojai.

Tverdamas vardan religijos 
atskirą darbininkų organizaciją, 
paskui įkinkydamas tą organiza
ciją į Vailokaičių partijos veži
mų, — P- Uosis atlieka kapitar 
lizmui didžiausią patarnavimą, 
kokį tiktai galima atlikti. Jo 
kritika kapitalistinių bankų ir 
šnekos apie ko-operaciją neat- 
svers nė šimtąją dalį tos nau
dos, kurią jisai visu kitu savo 
veikimu daro kapitalizmo siste
mai.

kurių neapsakomai pralobo 
piešdami taip samdytojus kaip 
darbininkus (pusi 16).”

Kelioms eilutėms žemiau 
Foster tęsia:

“Bet aršesni, negu paprasti 
lupikai (grafters) yra didelis 
skaičius vadų, ukurie, neturėda
mi jokio idealizmo ir tikro 
proletarinio jausmo, žiuri į 
dapbmmkų judėjimą kaip į 
patogią priemonę įsigyti rie
bių algų ,galios ir įtakos. Jie 
žudo visą gaivinimą ir progre
są darbininkų organizacijose. 
Ponas Gompers yra neužginči
jamas šito typa karalius.”

Kadangi komunistų many
mu didžiausi Amerikos darbi
ninkų judėjimo atsilikimo kal
tininkai esantys sukti ir sto- 
kuojantys kiltų idealų vadai, 
tai komunistai skaito savo už
duotimi pašalinti iš judėjimo 
tuos vadus. Pašalinus suktus, 
konservatyvius ir nepaisančius 
darbininkų reikalų vadus, ko
munistams rodosi, prasidės 
nauja gadynė šios šalies dar
bininkų judėjime: unijos tap- 
siančios karingos (militant), 
jos atsieksiančios ūmių ir žy
mių laimėjimų, minios neor
ganizuotų darbininkų ir darbi
ninkių skaitlingai stosiančios į 
gyyųpjančias unijas arba, tver
siančios naujas, kur senų dar 
nėra, o toliai!,.. Sovietinė Ame
rika, pasiūta ant Sovietinės 
Rusijos 'kurpaliaus.

Bet kaip pašalinti Amerikos 
Darbo Federacijos vadus’ iš 
dabartinių jų vietų? Savo lai
ku, 1905 m., tūli pažangieji 
unijistai, kuriems pritarė kai 
kurie įžymus socialistai (pav. 
E. Debs), padėjo pamatą Pra
moninei Pasaulio Darbininkų 
(L W. W.) Organizacijai. Tu
rėdami šią organizaciją jie va
davosi Šitokia mintimi: oficia
lis Amerikos darbininkų judė
jimas, susispietęs Am. Darbo 
Federacijon,. netinka pasekmin
gai kovai už darbininkų klasės 
interesus; Federacijos vadai 
esantys konservatyvus, pastu- 

(Tąsa ant 5-ro pusi.)

V. M. DOROŠEVIC. Vertė Sparva.

Legenda apie gor- 
seto kilmę.

(Tęsinys)

—Nežudyk manęs, mielaširdingas po
ne! Aš nelaimingas jūreivis. Musų laivas 
paskendo jūrėse netoli nuo čia. Visa įgu
la žuvo, aš vienas, suvargęs, nusilpnė
jęs priplaukiau prie šitos salos. Dievas liu
dininkas, kad aš nieko blogo nenorėjau 
ponui padaryti, aš tik gyvastį savo gelbė
jau.

—Hm!—tarė Raulius fon-^Mėlynbarz- 
dis. — Popolani! Ginklanešiai! Virvę!

Baisiai supykęs grįžo Raulius fon- 
Mėlynbarzdis į savo pilį.

Supykęs ir nelaimingas.
—Niekur! nė ore neprieinamam bokš. 

te, nė žemėj, nė vandeny...
Tris dienas jis išbuvo taip nusiminęs 

ir susimąstęs, o ketvirtąją liepė pašaukt 
Popolanį. y

Pasakė labai rimtai: ’ ■
—Duokit man čia tą mokytą nąnau- 

dglj, — aš suskaldysiu jo mokytų galvą!
Taip kad visi iš kąrto suprato, kad 

dalykas rimtas.
Popolanis atvyko nė gyvas nė miręs. ‘

—Tu ką gi čia, mokytas nenaudėlį! 
— sušuko karžygis. — Tau dar maža ma
no didelių malonių? Ar dar maža to, kad 
aš per savo neapsakomą' gerą širdį leidžiu 
gyvent savo pilyj mokytesniam žmogui už 
save, ir kantriai kenčiu tokį paniekinimą? 
Maža tau šunie? Tai štai ką aš tau pasa
kysiu. Tu nors ir mokytas, bet kvailys! 
štai tuoj aus, štai šituo pačiu kartu — ma
tai? aš perskelsiu tavo galvą ir pasižiūrė
siu, kokių šlamštų ji ten prikimšta! Tu 
ką gi čia? Ką tu čia darai? Tik mano pa
čias nuodyti temoki? Aš iš tavo malonės 
kiek kartų našlys turėjau būti?! O kad ap
saugoti savo karžygį nuo gėdos ir išdavys
tės, tai tu negali! Kad rytoi butų išrastos 
priemonės prieš išdavystę! Girdi! Dirbk su 
savo mokyta galva, kol yra laikas. Rytoj 
ji sutrupės kaip riešuto kevalas! Šdlauk!

Praslinko diena, — Popolani atėjo 
pas karžygį dar labiau išblyškęs negu pir
ma.

—Nu? — pasitiko jį karžygis.
—O, viešpatie, aš išknisau visas kny

gas, ieškojau atsakymo tarpe žvaigždžių, 
iššaukinėjau dvasias...

—Nu?! .
—(Niekur nėra * priemonių ištikimumui 

apsaugoti. f ’ j'
Karžygis nusitvėrė už kardo.

—Palauk, garbingas karžygį! Išmė
gink paskutinę priemonę.

—Nu?
—Jeigu moteriškei duoti laisvą va

lią, ji be abejones sutvers sau kokią nors 
nesąmonę. Pilyj pasklydo linksma žinia, 
kad tu nori vesti Bulottą.

—Vesiu ir ją!
—'Pasakyk jai po vestuvių, kad ji tau 

kuo nors nepatinka. Pažiūrėsim, kas išeis!
—Gerai!
Pasakyta —' padaryta.
—'Kuo gi ji man nepatinka? — tylo- > 

mis paklausė karžygis Popoianį laike ves
tuvių puotos.

—Ogi liemuo. Jos liemuo apistoris!
—Ar aš tad labai patinku? — koketin

gai klausiai Bulotta, kada jie pasiliko vieni.'
—Liemuo truputį perstoras! — pa

niuręs vajnptelėjo karžygis.
Bulotta taip supyko, kad tuojau išvarė 

karžygį iš savo kambario, o Popolaniui 
buvo prisakyta prirengti virvę.

—Palauk! — Popolanis vos įstengė 
ant kelių permaldauti Rauliu fon-Mėlyn- 
barzdį.

Tris dienas verkė Bulotta, o ketvirtą
ją liepė pašaukti šaltakąlvį.

—šaltakalvį pasišaukė! — abejotin- 
gąi pastebėjo karžygis.

—Ge^ai! Reškia, ką nors sugalvojo! 
—Jo^imJį ikątfąl hį 4; / į!f- y 
—O td žiūrėk' man! Rodos, teks dar

man pašerti savo šunis mokytom smege
nim! — ( tarė karžygis, vienok nusprendė 
dar palaukti, ir išjojo karan.

Praslinko metai.
Sugrįžta karžygis iš karo, o jo pasi

tiktų išbėga Bulotta.
Liemenėlis kaip širšelės.
—'Mielasis, — sako, — žiūrėk, koks 

mano liemenėlis!
—Liemenėlis tavo tai suplonėjo! — 

paniuręs burptelėjo karžygis. — Na, o 
kurgi vaikas?

—Koks vaikas
—“Koks”! Tavo. Ne mano, žinoma!
—Atsipeikėk, kalržygi! Jokio .valko 

nėra.
—Nuostabu! Kiek metų gyvenu, bet 

tokio stebuklo dar nemačiau! Rodos ir pa
žai ir ginklanešiai buvo namie,..

—Visai jie man nerūpėjo! Visų pirma, 
kamgi jie man reikalingi? Kai tu išjojai į 
karą, mane per ištisas dienas laikė su
spaudęs štai šitas gorsetas. Taip spaudžia, 
kad ir pažus visai užmiršti.

—O vakarais? A
-nPer dienas taip prispaudžia, kad 

vakare, kaip nusiimu, užmiegu' kaip už
mušta. ,

—Popolani! Tu nors ir mokytas kvai
lys, bet, protingas žmogus! — sušuko kar
žygis, nušokdamas nuo žirgo.

Tai taip buvo išrastas gorsetas, kuris 
sergęjomoteriškėsištikimumą': į

Bęje, nuo tų laikų gorsetus pradėjo 
dirbti platesnius.

Pastebėta ^vienok, kad kol pati dėvi 
gorsetą, vyrui niekuomet kakta neniežti.

(Pabaiga)

Juozas Tysliava.

Klaipėdai.
Tamsi naktis — kovos naktis.
Padangės dengias.
Visaan krašte šautuvai spengia — 
Viilttis.
Nors Kuršiu mariomis dar Vokios laivas 

[plaukia,
Nors uoste priešininkai raivosi, 
Bet Kopose jau brolį šaukia — 
Tėvynė blaivosi.
Dar trenksmas viens, dar vienas kalavijas 
Ir Vyties žirgas siekia jurą...
Kaip bangos, plaukia minių minios — 
Valio, žvejai ir būrai!

2.
šalia Palangos,
Kur supas bangos,
Dar vieną langą
Iškirtomė. '
Daugel kariavome,
Krauju prakaitavome,
Bet neparv^rtomc/ J,' M it : p ’t V '•! • •

Žvejai ir būrai! <
Eikit į jurą
Ir šaukkit "jurai. »* t
Pro šviesų langą, <
Kur supas bangos, 
Sveikinam jurą!
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Iš Lietuvos Amerikon gjj|Ū

Naujienų Laivakorčių Skyrius
1739 So. Halsted St. Chicago, III

kuopa 
“auto- 
mėne- 
nerei-

Visi, kas tik rengiatės dabar važiuoti Lietuvon, tuojaus kreipkitės į Naujie
nas aprūpinimui išanksto visų keliones reikalų, o taipgi išpildymui reikalingų 
popierų, aplikacijų pasportui ir vizoms.

U; S. Linijos laivas GEORGE WAS,HINGTON kuriuo išplauks 
Lietuvon Naujienų ekskursija su visais keleiviais po Naujienų 
palydovo priežiūra birželio 23 d. iš New Yorko.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887 

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C. 
CHIROPRAČTIC GYDYTOJAS 

Be gyduolių, be operacijos 

Vai. 9-1; 5-8 P. M. 
Šventad. 9-12 

1579 Mįlvaukee Avė., 
Kamp Robey ir North Avė.

Jusy buvęs senas
Prietelis Patarėjas

United States Linijos laivas GEORGE WASH1NGTON, kuriuo važiuos Lietu
von šios vasaros Naujienų Ekskursija, yra vienas iš geriausiai įrengtų laivų, 
su patogiausia trečią klesa ir geriausiais intaisymais. Važiuojantiems trečia 
klesa nei viena kita linija neduodą tokių patogumų ir tokių gero ir skanaus 
valgio, kaip Amerikos valdžios kontroliuojama liniją United States Lines, o 
laivas George Washington yrą tęs linijos geriąųąįas ląįvąs.

Šios ekskursijos vadu bus pats Nau
jienų redaktorius P. GRIGAITIS.

Pins Grigaitis, kaipo Naujienų Ekskursijos vadas, yra ingaliotas pabūti Lie
tuvoje iki tol, kol jis išrengs važiuojančius Amerikon amerikiečių gimines, 
kurie nori atvažiuoti Amerikon per Naujienų Laivakorčių Skyriaus pątar- 

i- \ > I • ( j ' ; " 1 ’ • ? ' ' - " . -A

navimų. Taigi kas norite kad Naujienų atstovas nuvažiavęs Lietuvon pagel
bėtų jūsų giminėms pergalėti klintis atvažiavimui Amerikon, tuojaus kreip
kitės į Naujienų Ofisų.

Naujienų ekskursijos Lietuvon visuomet 
pilniausia užganėdino keliaujančius Lietu
von, kadangi kelionė su Naujienų ekskursi
ja yra vienas smagumas. Dabartiniuoju 
laiku Naujienų.ekskursijos dar svarbesnės 
tuo, kad joms suteikia daug patogumų 
keliaujantiems iš Lietuvos Amerikon. Taip 
su paskutine Naujienų ekskursija atplaukė 
Amerikon didelis buryš imigrantų, ku
riems Naujienų atstovas davė pagalbos vi
sokiuose kelionės reikaluose.

Važiuoti Lietuvon vasarai pąsiyiešėti yra smagiausia vakacija. Kelionė Lie
tuvon su Naujienų Ekskursija po vadovyste ir apsauga patyrusio Naujienų 
ekskursijų, „vadovo yra smagiausia ir saugiausia kelionė. Kas nori gali da
bar nuvažiuot Lietuvon ir paviešėjęs grįžti atgal su Naujienų vadovu. Grį
žimas atgal be jokių kliūčių yra užtikrintas.

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiaL

Taigi važiuokit svečiuos Lietuvon su vasarine Naujienų Ekskur 
sija birželio 23 d.

Kai kurios Amerikos dar 
bininku judėjimo pro

blemos NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA 

LIETUVON

su komisija ir su
ima nuo vaikų už 

knygutes daugiau 
kainuoja; kad W.

aikvojąs

Lietuva Skolinimo ir Nainy 
Statymo Draugija 

Inkorporuota 1904

esame griebtai priešingi 
kuriam asmeniui, kuris 
naudotis draugijos triusu 
ypatiškos ambicijos nau-

vais pinigais, bet jam nieks 
neatidavęs tų pinigų. A. Jucius 
pareiškė, kad niekas tų gaidų 
nenaudojęs ir jis galįs jas at
siimti.

Kadangi nieks gaįdų nevar
tojo, tai susirinkimas ir įga
liojo kuopos komitetų nueiti ir 
atsiimti jas. Kada komitetas 
nuėjo, tai jį pasitiko W. Stry- 
gas, kuris Komitetų negražiai 
iškoliojo ir gaidų nedavė.

Dabar “Naujienų” skaityto
jai, žinodami visų nuotikio is
torijų, tegul patys sprendžia 
kas kaltas ir ar A.L.D.L.D. 
104 kuopa daro gėdų.

Kuopos Komitetas:
Laik. orgniz., K. Kasparas,
Nut. rast., M. Norkus,
Turtų rašt., Joe. Valentas.

Iš kur tas prasidėjo.
Kadangi “Ateities Žiedo” 

vaikų draugijėlės 58 kuopa bu
vo sutverta per L.M.P.S. 58 kp. 
ir AjL.DjLjD. 104 kp. ir buvo 
globojama ir finansuojama 
šių dviejų kuopų; tai vedimui 
ir prižiūrėjimui draugijėlės rei
kalų komisija buvo renkama 
iš abiejų viršminėtų kuopų. 
Praeitais metais iš A.L.D.L.D. 
104 kp. įėjo į komisjų W. Stry-

Jau daug kartų “Naujienose” 
buvo rašyta iš Brighton Park 
neteisingų 
tilpo neva 
A.L.D.L.D.

Natūra Guro Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteo

Arba atsakymas į protestų, kur 
primetama, jog AJaD.L.D. 
104 gėdų darąnti visai organi
zacijai. — šiek tiek iš Brigh- 
ton Park “Ateities žiedo” is
torijos.

ChiropraUs, 
tųropathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingą! 
užsisepėjuaias, bę vaistu ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park. 

Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.' 

Nuo 6 iki 8 vakarais. 
NedSldienlais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayette 5698.

DL.D. organizadijai, kenkda
ma apšvietos vaikų draugijė
lei. Tai yra šmeižimas A.LD. 
L.D. 104 kuopos.

Todėl mes A.LD.L.D. 104 
kuopos nariai viešai pareiškia
me, kad mes niekados neken
kėme ir nekianldame jokiam 
progresyviam darbui, bet prie
šingai 
vienų pažangos judėjimų taip 
tautinį taip ir tarptautinį. Mes 
visais galimais budais gelbsta- 
me ir organizuojame jaunuo
lių apšvietos draugijėles. Bet 
mes 
bent 
nori 
savo

Del jusy sveikatos
Chiropractic 

Kalba
Jei jus nustojote vilties būti išgy
dytu per medicinos daktarus. Pa
bandykite šj puikų mokslą. Nevar
tojama jokių gyduolių.

Daugelis žmonių kurie manė, 
kad jų liga nėra išgydoma, dabar 
yra sveiki ir linksmus.

Ateikite ir pasikalbėkite apie tai

Dr. Wm. A. Schoenrock, 
4654 S. Ashland Avė.

Ofiso valandos
Po pietų Vakare

Peilio* t v Skausmo
Paliudijimai šimtų išgydytų ir už

ganėdintų ligonių sako, kad mano gy
dymo metodas rupturų yra visai mo
derniškas, moksliškas ir geras. Iš- 
gydau be skausmo ir greitai ir būna 
sveiki visą amžių:

Skaitykit ką Mr. Vester sako:
“Tryliką metų atgal aš pavartojau 

Dr. FĮint metodą gydymo dėl ruptu- 
ros iš abiejų pusių. Išgydė be skau
smo ir j savaitę laiko aš buvau svei
kas nuo abiejų rupturų. Ir nuo to 
laiko esu sveikas.

Aš nusiunčiau daug kitų mano pa
žįstamų pas Dr. Flint per tuos 13 me
tų ir jie visi išgydyti. Man rodo
si, kad aš negaliu duoti geresnio pa
liudijimo kaip tas, kad patvirtinus pui
kų išgydymą”. t

John Vester,
712 E. 75th St.

Jei jus turite rupturą ateikite ir iš
gydysiu, kaip kitus, kad išgydžiau. 
Taipgi gydau pasididinusias kojų gys
las, be peilio. Ir kojos pasilieka vi
suomet sveikoj ir gražios. Aš taipgi 
išgydau chroniškas ir privatiškas li
gas moterų ir vyrų.

SPECIALIS GYDYMAS MOTERŲ. 
PATARIMAI DYKAI.

Dr. E. N. Flint
322 S. State St., 4 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedėliomis, uždaryta.

H. LEIBOWITZ
Sugrįžo iš New Yorko

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

1152 Rodsevelt Road
CHICAGO, ILL.

žinių. Dabar vėl 
viešas papeikimas 

101 kuopai. Tode) 
104 kp. laikytame 

susirinkime gegužės 9 d. nutar
ta duoti teisingas atsakymas į 
į neteisingus priekaištus.

Kad tas protestas yra netei
singas ir vieno asmens parašy
tas ir vogtinai panaudota kitų 
vardai, tai liudija drg. A. Ju
cius, kurio vardas irgi atsidū
rė po protestu. A.L.D.L.D. 104 
kp. susirinkime A. Jucius buvo 
paklaustas, kam jis rašęsis po 
panašiu protestu, kada jis pats 
buvo praeitame susirinkime ir 
girdėjo kuopos tarimus. Galė
jo jis ant vietos juk protes
tuoti ir priešintis, bet kokiam 
netinkamam kuopos tarimui.

A. Jucius keturis kartus pa
reiškė visam susirinkimui, kad 
jis nesįraŠęs po jokio protestč 
ir nežinąs kas jo vardą para
šė. Jo vardas esąs tenai para
šytas be jo žinios ir sutikimo.

Papeikime daromas užmeti
mas A.’L.D.L.D. 104 kuopai,
kad ji daranti gėdą visai A.L.

RUPTURA
IŠGYDOMA

W. Strygui esant komisijoj 
pradėjo ateiti į kuopą nusi
skundimų, kad jisai, bū
damas komisijos sekretorium 
nesiskaitąs 
vavališkai 
mokyklos 
negu jos 
Strygas savavališkai 
vaikų draugijėlės iždą

Kada A.L.D.L.D. 104 kp. su
sirinkime buvo reikalaujama 
pilnas raportas iš A. Ž. V. D., 
tai W. Strygas atsiprašė, aiš
kindamas, kad neturįs pil
no raporto prirengęs, bet’ pri- 
d uos ją s tą raportą kitame su
sirinkime. Tame pačiame su
sirinkime W. Strygas reikala
vo, kad AjLJDLjD. 104 
duotų jam (komisijai) 
nomiją” bent šešiems 
siams, idant komisijai 
ketų išduoti raportų A.L.D.L. 
D. 1D4 kuopai apie vaikų drau
gijėles veikimą.

W. Strygai nebuvo duota ta 
“autonomija”, bet buvo parei
kalauta išduoti pilnas raportas 
kas mėnesį. Buvo darinkta į 
komisiją J. Stulgaitis (Grybas, 
kaip Strygas jį vadina). O 
kad komisijoj kilus kokiems 
nesusitarimams, ji turėtų kuo 
remtis, kuopa nutarė pagaminti 
komisijai raštiškus patvarky
mus (įstatus), kuriais vaduoda 
mos ji greičiaus galėtų prieiti 
prie susitarimo. Tas darbas 
negalėjo taip urnai bųti atlik
tas, nes tam reikėjo ir L.M.P. 
S. 58 kp. pritarimo. Todėl tas 
tarimas ir buvo pasiųstas L.M. 
P.S. 58 kuopai.

Sekančiame kuopos susirin
kime W. Strygo visai nebuvo. 
J. Stulgaitis paduoda skundą 
ant W. Strygos, kad jisai nesi
skaitąs su didžiuma komisijos 
ir neduodąs draugijėlės turtų 
knygas peržiūrėti; kad W. 
Strygas su pagelba parko už- 
viezdos išmetęs jį iš svetainės, 
ir kitiems komisijos nariams 
grasinęs tuo pačiu.

Skundas buvo priimtas ir 
išrinkta komisija ištyrimui da
lykų. Nutarta buvo į sekantį 
susirinkimą pakviesti W. Stry- 
gą apdraustu laišku, kaipo ap
kaltintą pasiteisinti. Susirinki
mui W. Strygas neatvyko. Ko
misija raportuoja, kad W. Stry 
gas nė knygų, nė atskaitos ne
duodąs, sakydamas, kad “vai
kų draugijėlė jau dabar yra in
korporuota; ją palaikys ir fi- 
nasuos patys tėvai, ir aš netu
riu reikalo raportuoti bei tei
sintis nė prieš jokį susirinki
mą; aš dabar esu mokytojas, o 
kas jus tokie esat ir ko jus no
rit? Aš jūsų nežinau ir su ju
mis nieko bendra neturiu”.

Tada W. Strygas buvo išmes
tas iš 104-tos kuopos kartu ir 
iš visos AjLDJL.D. be jpkių 
ceremonijų.

Už praeitame kuopos , susi
rinkime J. Stulgaitis paaiškino, 
kad jis būdamas tos draugijė
lės komisijoj nupirkęs gaidų sa

Įcatarrh
OF THE STOMACH

[w]0U CANT ENJOY LIFE 
with « sore, sour, bloated itom< 
ach. Food doe» not nouriih.

Imtead it it a tource of miiery, cau&ing 
paini, belchiog, dizzineu and head- 
aches.
ę The penon with a bad tlomach 
thould be satisfied with nothing leu 
than permanent, lasting relief.
<3 The right remedy will ad upon the 
|inings of the stomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catanhal poūoni 
and itfeūgthen every bodily funetion.
ę The large nutnber of people who

I have successfully used Dr. Hartman’s 
fąpąous medicine, recommended for all 
catanh^l conditions, offer the strongeit 
pouible endorsement for

Pe-ru-nA
W ęERVIĘE FIFTY YEARS

E22 |jĮ2ZE3iSSZE3 Ffl
Į TABUETS QR UQUID

SOLO EVERVWHERE

| Susirinkimai įvyksta Utarninkais 
j 8:00 vai. vakare (
1 1750 South Union Avė., Chicago, III.

Metinė Atskaita
| Baigiant metus, Sausio 30tą, 1923
I Jpląukos:
I Pinigai kasoje pradžioj metų $405.14
I {nešimų įplaukė ................... 65,431.18
I Nuošimčių įplaukė ............... 12,125.89
I Komisija uz paskolas ................ £26.20
I įstojimai........... ........................... 263.50
I Perrašymai .................................. 14,00
I Paskolos atmokėtos ............. 63,500.00
I Apdraudos premijos apmokėtos 590.01 
I Bilos apmokėtos .....................24,714.21
I Bilos priimamos ................... 12,478.55
Į Primokėtos akcijos ............... 24,300.00
Augantis fondas ......................  300.00
Suma apmokama........................  32.50

Visos įplaukos ................... $204,981.18
Išmokėjimai:

Paskolos ant namų ........... $61,100.00
Paskolos ant akcijų ............... 9,200.00
{nešimai ištraukti ............... 64,146.57
Nuošimčiai už įnešimus ....... 9,662.06 i
Apdraudos premijos apmokėta 608.14 
Bilos Apmokamos ............... 38,485.31
Bilos priimamos ..........................  40.55
Primokėtos akcijos ............... 16,400.00
Nuošimčiai ..............................  3,030.23

Į iškaščiai ...................................... 665.95
Algos .......................................... 371,00
Spauda ........................................ 101.72
Pinigai bankose ........................  837.15
Suma apmokama ....................... 32.50
Augantis fondas ....................... 300.00

Visi išmokėjimai ............... $204,981.18
Turtas: i ! I

Paskolos ant namų........ . $210,000.00
Paskolos ant akcijų ............... 5,800.00
Nuošimčiai nedamokėti ........... 607.50
įnešimai nedamokėti ............. 4,297.82
Apdraudos premijos apmokėta 82.64 
[taisymai ir rakandai ...........  662.00
Pinigai bankose ....................... 837.15

Visas turtas ...................v.. $222,287.11
Skolos-Iškaščlai: 

įnešimai įmokėti ............... $135,127;68
įnešimai permokėti ............... 3,905.12
[nešimai nedamokėti ........... 4,297.82
Primokėtos akcijos ............... 42,050.00
Bilos apmokamos ............... 17,283.75
Bilos mainomos ..........................  13.00
Nuošimčiai ..............................  3,000.00
Augantis fondas ................... 2,900.00
Pelnas išdalintas ................. 13,154.37
Pelnas neišdalintas ................... 555.37

Visos skolos ....................... $222,287.11
Akcijos kainuoja 12V2C., 25c., 50c., 

ir $100.00, dėl taupimd. Sko
liname pinigus dėl pirkimo ir namų 
statymo ant lengviausių išlygų.

Ši draugija yra po priežiūra Valsti
jos Valdžios.

Antanas, Tamkevičia, Prezidentas, 
1948 String St.

Juozas Selenis, Vice-Prezidentas, 
810 W. 19th St.

Jonas P. Evaldas, Sekretorius, 840 
W. 33rd St., Yards 2790.

D. Žemaitis, Kasierius, 1750 South 
Union Avė

Jonas Kuchinskas, Advokatas, 2221 
W. 22nd St., CanaI 2552.

Direktoriai:
Alex Dargis, Ant. Tamkevičia, Jos. 

Selenis, Antanas Gurskis, Juozas 
šmukšta, Vinc. Stankus, Jonas P. 
Evaldas, D. šemaitis, Walter Subai-

(Tąsa nuo 4-to pusi.)
niti juos pirmyn negalima; 
taigi reikia tverti nauja orga
nizacija, kuri patrauks į savo 
eiles plačiasias darbininkų mi
nias. Nuo to laiko praslinko 
18 metų. Pramoniečiams ne
pavyko įgyti nors šiek-tiek žy
mesnės įtakos Amerikos darbi
ninkų judėjime, nors energijos 
ir pasišventimo savo dabruotėj 
jie nesigalėjo. Diabar komu
nistai ima domėn šį faktą ii 
laikosi tos nuomonės, kurios 
laikėsi anuomet socialistas V. 
Bergeris ir kurią pareiškė ki
tas socialistas, Hayes, būtent: 
...“Jeigu reikalinga bus kovo
ti... aš manau vesti agitaciją 
viduje tų organizacijų, kurios 
šiandien gyvuoja (Iš Hayes’o 
laiško W. L. HalFui, gruodžio 
30, 1904). Ir komunistai šian
dien sako, kad tverti naujas 
darbininkų unijas greta esan
čių butų bergždžias darbas. Jie 
argumentuoja, kad reikia ko
voti viduje esančių unijų — 
“gręšti” jas iš “vidaus”.

Bet taktika, kurią prieš 18 
metų siūlė Bergeris ir Hayes ir 
kurios laikosi šiandien daugu
ma socialistų santykiuose su 
uinijomis, skiriasi nuo komu
nistų taktikos. Komunistai,
skaitydami oficialio judėjimo 
vadus žulikais, išdavikais ir 
šiltų vietų gaudytojais, supran
tama, žiuri į juos kaip į darbi
ninkų klases priešus. Jie todėl 
šmeižia ir dergia tuos vadus 
be atodairos, stengdami nuže-| 
minti, diskredituoti juos eiliniui 
narių akyse.

Iš kitos pusės, socialistai 
pripažįsta, kad ^merikos dar
bininkų judėjimas yra atsili
kęs. Jie neužginčija nė to fak
to, kad tarp šio judėjimo vadų 
esama nesąžiningų žmonių. 
Bet jie mano, kaip teko paste
bėti paskutinėj Amerikos So
cialistų Partijos Konvencijoj, 
kad, aplamai imant, Amerikos 
darbininkų judėjimo vadai yra 
taip jau sąžiningi, kaip kitų 
šalių vadai, ir kad juos apeina 
darbininkų interesai ne ma
žiau, kaip kitų šalių vadus. 
Priežasčių Amerikos darbinin
kų judėjimo silpnumo ir atsi
likimo, socialistai mano, reikia 
ieškoti ne taip vadų ydose, 
kaip ypatingai Amerikos gy
venimo sąlygose.

—Jurgis Spurgis.
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CH’CAGOS
ŽINIOS

Gatvekariy kompanija 
nenorinti streiko išveng 

ti kęmpromiso keliu.
Sutinka pridėti 5 centus valan

dai. — Kitus reikalavimus 
atmeta.

Kompanijos viršilaitu
rėjo pasitarimą dėl gresiamo 
gatvekarių streiko. Pirmoje vie 
toje buvo svarstoma algų pa
kėlimo klausimas. Gatvekarių 
kompanijos prezidentas Hen

ry A. Blair nusiskundė, jog 
kompanijos įplaukos nieku bu
di! neleidžia pakelti algas de
šimtimi centų valandai. Tąsyk 
išlaidos pasididintų $4,500,000.

gali pakelti.
Bet permalant padėties rim

tumą, Blair pasiūlė taikytis su 
unija kompromiso keliu: esą 
kompanija pridėsianti 5 cen
tus valandai, ir darbininkai tu
rėsią nuleisti 5 centus. Blairo 
pasiūlymas liko užgirtas, ir 
tais pradais bus pradėta su 
unija vesti derybas.

Darbininkai taipgi reikalavo 
vienos dienos savaitėje poilsio 
ir panaikinimą vieno žmogaus 
operuojamų gatvekarių. Tie 
reikalavimai beveik be jokio 
švaistymo liko atmesti.

Maža vilties, kad darbinin
kai kompanijos pasiūlymą 
priimtų. Ir jeigu artimoje atei
tyje nebus prieita prie susitai
kymo, lai birželio pradžioje 
numatoma gatvekarių strei
kas.

Vienas aldermanas buvo pa
siūlęs miesto tarybai įsimaišyti 
į kompanijos su darbininkais 
derybas. Bet didele balsų did
žiuma tas pasiūlymas liko at
mestas. Esą iki šiol dar jokio 
rimto pavojaus nėra tam, kad 
streikas įvyks, tad miesto val
džiai geriausia kol kas stovėti 
nuošaliai.

Kova su automobilistų 
incidentais.

Majoras paskyrė komisiją iš 
9 žmonių, kurie bandys su
rasti būdų pašalinimui inci
dentų su automobiliais.

Majoras Dever padarė pir
mų žingsnių, kad sumažinus 
mirčių skaičių dėl incidentų su 
automobiliais. Praeitų metų

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII

PINIGAI
iš

ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co,

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per |į

Rockford Real Estate " 
and Loan Co,

809 So. Main St.,

Rockford, UI.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih

statistiniai daviniai rodo, jo$( 
Chicagos gatvėse buvo užmuš
ta 736 žmonės. Iki šiol šiais 
metais jau užmušta 255 žmo
nės. Del tokio didelio mirčių 
skaičiaus prisieina rimtai su
sirūpinti. Prie/ kiek laiko mie
sto taryba nutarė visą tą reika
lą ištirti. Majoras pritarė tam. 
Tžv ;is pa*n»i'’ taip vadi
namą Saugumo komisiją, ku
rion U: na de'yni žmonės. Ko
misija turės ištirti incidentų 
priežastis ir kaip jas paša
linti. Paskui savo tyrimo da
vinius raportuoti majorui.

Komisijon paskirta sekami 
žmonės: miesto inžinierius R. 
F. Kelker, policijos Įeit. John 
Martin, Frank Toinczek, Har- 
ry Bell., teisėjas Wills Cook, 
Dr. William Buehler, William 
A. Neer, S. Mayer ir Arnold C. 
Joerms.

“FATTY” ARBUCKLE 
CAGOJE.

CHI-

Pirmą kartą neatsitikęs nuo 
mados, nes pagal paliepimą 
iš Paryžiaus nutukę žmonės 
dabar esi} madoje.

‘“Palty” Arbuckle, paskilbęs 
krutamu paveikslų komedijan- 
las, sustojo Chicagoje, Bis- 
marck’o viešbutyje jam suren
gė pokylį. Komedijanto palin
ksminimui pokylyj buvo su
rengta “rotigh” scena: užpilta

Moralybes Išsivystymas
°S„°trTa1“ DR. H. A. BROAD 

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos. 

7 West Madison StM kamb. 1202. Kampas Stato gat.
Ofiso valandos i Nuo 8 Iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

Busto Telefonas 
Armitage 32*9

Parašė L. Krzywicki.
Vertė A. J. Karalius.

Knygelė padalinta į penkis skyrius. Para
šyta labai suprantamoje kalboje.

Puslapių 120
“Daug filosofų ir metafizikų sprendė, kad 

trūkstant istorinių faktų, tai ir proto pagel- 
bą, gerai įsigilinus į žmogaus prigimti, gali
ma prieiti prie istorijos nuo pradžios iki 
tam laipsniui, kokiame ji šiandien randasi.”

Kaina 25c.
Reikalaukite tuojaus.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjo parašais.

Pinigus gavo:

121

SVEIKATA, STIPRUMAS IR ENERGIJA
Verta daugiau negu auksas sergantiems vyrams ir mo

terims. Nesirkite ir nebūkite nusiminę! Gaukite patarimą 
nuo Dr. Vun Paing, kuris supranta jūsų padėjimą, kuris 
patars jums kaip gauti palengvinimą. Kad būti išgydytu, 
jus turite surasti savo ligos priežastj Nenuodinkite savo 
kūno vartodami netikras gyduoles jūsų ligoje. Pasitarkite 
su patyrusiu daktaru chroniškų vidujinių ligų ir gaukite 
pilną egzaminaciją. Jūsų kraujas ir šlapumas turi būti 
išegzaminuoti su mikroskopu ir su X-ray pagclba surasta 
jūsų liga. Jei jus kenčiate nuo chroniškų ligų jūsų skil
vio, inkstų, pūslės, nervų, skaudamos burnos, reumatizmo, 
skaudulių, pasididinusios kraujagyslės, chroniško silpnu
mo, lytiškų ligų arba kraujo užnuędijiiho jums gal būt 
reikia specialiu gydymo.

Serum 606 Elektra.
AKYS, AUSYS, NOSIS IR GERKLE 

DR. J. VAN PAING 
Ofisas ir laboratorija:

3101 South Halsted Street. Phone Yards 1119.
CHICAGO, ILL

Valandos nuo 10 iki 8 Nedėliomis nuo 10 iki 1

(Tąsa ant 7-to pusi.)

GERANIUMS

Vyrai! Nepaprastas
Siūty Išpardavimas
HART SCHAFFNER & MARX IR 

KENILW0RTH RŪBAI
Tos dvi visoj šalyj žinomos firmos vyrų 
siutų labainužeminta kaina! Tik pagal
vokite kiek jus galite sutaupyti — papra
sta kaina $35, $40 ir $45, siutai už $27.50. 
Nepraleiskite tos nepaprastos progos su- 
taupymui pinigų.

Pasiūti iš puikiausio worsteds, cassimeres 
arba ševioto — Sportiški modeliai; jazz 
modeliai, 2 ar 3 guzikais — vieneiliai ar 
dvieiliai modeliai — visokio ūgio suąugu- 
siams ir jauniems vyrams; visų populia
rių spalvų ir patemų — gražiai družeti, 
pin, languoti ir overplaids 
kelnėmis.

daug su 2
m IK

27.50
VERTI IKI $45.00

Siutai prašinami ir taisomi visą metą 
DYKAI! i

šviežios, žydinčios, 4 colių
puodukuose, 12c

Vyrų Šilkiniai Dryžuoti Marškiniai
“Elder” Woven Madras; puikus pasirinkimas patternų, visų mierų po $1.79

Jersey šilkiniai Marškiniai; pasiūti geriausios rūšies materijolo warp Jersey šilki
niai satininiai dryžuoti, balti arba gri w’ 
rųšies išdirbimo ir pritaikymo, po

Nauji Angliški Broadcloth marš
kiniai; naujų spalvų, balti, tan, pil
ki ir peach; gerai pa- CO 77 
siūti, neblunkanti, po V"" ■ ■

VYRŲ KAKLARAIKŠČIAI 
Plaunami kaklaraikščiai vyram-s— 
mercerized, daug pattrenų pasirin- 

£muii 19c
Vaikinų Bliuzčs, corded materijolo, 
visokhi spalvų, gražus pattemai, 
visokių mierų, 
tiktai po VVV

•ažių pattefnų; geriausios $5
Vyrą ir vaikinų diržai — sampe- 
liai iš puikios odos, juodi, 
visokių mierų , wwV'

VYRŲ UNION SIUTAI
Vyrų Manhattan Union Siutai, 
“Musco”, Brand, . puikios rųšies 
camric, užsegamam-! iš šono, mie- 
ros 34 iki 46, $1.35
Manhattan Marshkiniai, nupiginti, 
$4.50 paprastai. Salustra woven 
madras audinio, gra- fiC
žus patlernai

4798 — N. Beliunaitė 17245 — P. Paulauskienė
4821 — P. Dundulis 17249 — K. Petronaitis
4828 — P. Kriskus 17250 — A. Vilčiauskaitė
4857 — V. Ogela 17253 — K. Kainaitė
4876 — A. Juodžiutė 17263 — K. Kalainienė
4885 — Liet. Raud. Kryžius 17285 — K. Masiulis
4886 — Liet. Moterų Glob. K-tol7292 — P. Nakčiunas
4895 — J. Jutelis 17293 — J. Galdikas
4902 — M. Šimkiene 17300 — M. Kastenauskienė
10430 — K. Girnius 17301 — F. Brajauskienė
10434 — J. Gedminas 17305 — J. čeriauskas
12167 — J. Pranckevičius 17306 — J. Petraitis
12181 — V. Druktainienė 17310 — P. Molis
12183 — P. Baršaitienė 17316 — O. Opolskienė
12185 — A. Spaitienei 17317 — P. Gulbinas
14106 — P. Jancevska 17321 — A. Jaras
15065 — A. Buknienė 17322 — A. Jarienė
15069 — T. Stankūnienė 17328 — E. Sirmulienė
15070 — Cikanas 17331 — A. šalaševičius
15074 — J. Kirtiklienė 17537 — A. Vėlius
15076 — P. Vaičiulis 17341 — R. Raulerienė
15078 — A. Amaskius 17346 — J. Bražinskas
Perlaidos: 17348 — J. Damulienė
189 — O. Stankevičiūtė 17349 — P. Mockienė
190 — O. Stankevičiūtė 17352 — A. Narmantiene
207 — S. Liutkevičienė 17355 __ v. Noreikienė
212 — M. Straukienė 17357 — O. Putnevicz
230 — V. J. Matusevičiai 17363 — J. Pikčiunas
245 — F. Saranko 17364 — J. Galkus
247 — A. Sereikienė 17367 — M. Slagerienė
248 — A. Riliškienė 17369 — J. Butavičienė
250 — J. M. Grigaliūnas 17370 — R. Jacevičienė
252 — J. Šileika 17372 — O. Kasparavičienė
257 — L. Meškauskaitė 17374 — O. Butienė
258 — S. žarauskaitė 17378 — M. žagunis
259 — P. Vaitekūnas 17383 — J. Radžiūnas
262 — J. Jurienas 17385 _ j. Valuckas /*
266 — S. Šilkauskaitė 17386 — P. Nokčiunas
271 — M. Gudauskiutė 17389 — M. Spalginienė
276 — C. Katinas 17390 — O. Juknienė
13969 — A. Kalpak 17391 — S. Ambložaitis
16155 — L. Burokas 17397 — A. Doktoraitienė
16230 — B. Lobukienė 17399 —- J. Lesiene
16622 — M. Uškevičienė 17400 — O. Šidlauskienė
16633 — M. Cidarbas 17402 — J. Pečkauskas
16668 — U. Samanskienė 17403 — P. Kelvienė
16669 — D. Eidukevičius 17406 — J. Statkus
16701 — J. Juškevič 17414 — A. Budienė
16705 — J. Stirbaitė 17415 — J. Paulauskienė
16706 — M. Dorinienė 17416 — M. Lechavičienė
16707 — P. Bujauskienė 17417 -— F. župerkas
16709 — S'. Vasiliauskas 17422 — F. Koneika
16737 — M. Strickienė 17424 — U. Cijunskienė
16772 — J. Butkus ‘ 17435 — A. Valiunaitė
16782 — A. A. Lipavičius 17439 — C. Kenkevičia
16808 — J. šiau'liavičius 17446 — J. Skeuteraitė
16898 — T. Gegienė 17447 — F. Vepštienė
16923 — E. Šileikienė 17449 — A. Spetiliene
16926 — M. Kuosaitis 17473 — A. Stasiulis
16947 — D. Strikiutė < 17483 — J. Ivanauskaitė
16978 — J. Zolis 51492 t— Z. Jaunis
16980 — V. Virbalis 51516 — J. Juška
16981 — J. Virbalis 51529 — M. Bepivštienė
16994 ~ M. Sakatauskas 51531 — J. Belskis
17012 — Z. Grinaitė 51554 — K. Urbienė
17020 — A. Pikšilingaitis 51559 — M. K. Januševičiai
17021 — O. šulciutė 51567 — E. Onušaitė
17026 — L. Martinka 51575 — A. Paulauskas
17035 — M. Kaunieckas 51583 — E. Glinskienė
17044 — R. Gamonskiutė 51599 — P. Diliunas
17089 — G. Mockienė 51604 — J. Jereckis
17090 — V. Julevičiukė 51610 — E. Vaškienė
17091 — M. Vainorienė 75301 — M. Radzevičius
17112 — A. Zlabis 75320 — P. Rakauskas
17115 — O. Juodienė 75321 — K. Valickas
17122 — T. Ramonas 85327 — O. Daračiunienė
17129 — K. Butas 85333 — M. Klįmitė
17159 — J. Maskeliūnas 95228 — P. Gedvilienė
17165 — O. Endrikaitė 95230 — Z. Trakaitę
17170 — A. Beržinskienė 95233 — L. Urvakienė
17177 — J. Kušlis 95234 — M. Piktužaitė
17190 — M. Aleksandravičiūtė 95236 — A. Danopas
17198 — J. Veselgienė 95241 — M. Gembutienė
17196 — K. DavidavičiėnS 95242 — O. Endrunškiene
17203 — ’M. Bukauskaitė 95244 — M. Antonavičienė
1'7206 — O. Bagdanavičienė 95248 — S. Gauczenie
17210 — M. Gradickas 95251 — P. Budis
17219 — K. Kiaurakienė 95252 — S. Kazanauskas
17220 — A. Keurakis 95255 — U. Norkaitė
17224 — K. Abelkis 95258 — P. Intaite
17223 — S. šūkis 95260 — J. Žukauskas
17226 — J. Kiaune 95264 — D. Zazolis
17230 — A. Venckus 95265 -t— S. Lukša
17240 ~ A. Derkiute 95266 J. Žukauskis
17241 — J. AlosevičienS 95268 — A. Pranckunas

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
‘Tfaujienų” ofise.

—SURAST A-i
ANT GALO

System-a sveikatos atgavimo. Gam
tinių gydytojų ir gamtiniu natū
raliu budu, kad prašalinus ligas pa- 
gelba

CHIROPRACTIC
Priežasčių yra kiekvienai ligai.
Mes rekomenduojame

Drs. Gustav Becker 
ir M. B. Jewell
5 N. La Šalie St., 
611-613 Tacoma Bldg.

Su laisniu 17 metų praktikuoto jai.

Gal jums reikalingi 
akiniai

‘JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja i daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas i 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktini 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas liį, 
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 StM kampas Leavitt St..

Telefonas Roosevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedalioj 

9 iki 12 a. m.

North Avenue Baths
Turkiškos, Rusiškos, Loviai ir Elek
tros maudynės. Elektros maudynės 
atskiros dėl moterų. 50 pėdų plau
kimui prūdas, čia švariausia bar- 
bemė. Šios maudynės yra geriau
sios visoj Chicągoj ir pigiausios. 
Atdaras dieną ir naktį.

2039-41 W. North Avehue
Prie Milwaukee ir Robey St. 

Prie “L” Stoties
k..„...... . .....  ■ i ......

Jei turi rupimą pamėgink 
v šitą dykai. 

■ ■ ■■ ,

Dėk jį ant kiekvienos rupturos, se
nos, ar šviežios, didelės ar mažos ir 
pradėsi sveikti; tas įtikino tūkstan
čius.

Pasiunčiam dykai 
įsitikinimui.

Kiekvienas turis rupturą, vyras, moteris 
ar vaikas, privalo tuojaus paradyti pas W. 
S. Rice, 500 B. Main St, Adams, -N. Y. 
nemokamam išmėginimui jo stebuklingo 
stimuliuojančio tepalo. Tik uždėk j j ant 
rupturoe ir raumens pradės susitraukti; jie 
pradeda susitraukti taip, kad skylė natū
raliai užsidaro ir suveržimas, diržas ar 
aptaisymas sutampa nereikalingas. Neuž
miršk pasiųsti šito dyko išmėginimo. Net 
jei ruptura nekvaršina, tai kam nešioti 
diržą visą gyvenimą? Kam užsitraukti 
gangrenos ir kitokį pavojų nuo mažos ir 
nieko nekaltos rupturoe, nuo tokio.. dėl 
kurios tūkstančiai liko pasruldyti ant ope- 

ruojamojo stalo? Daugybė vyrų ir mote
rų kasdien užsitraukia tok| pavojų, nes jų 
rupturos jiems neskauda ir jie jų nepaiso. 
Parašyk tuojaus dyko išmėginimo, nes tai 
tikrai stebėtinas daiktas ir jis išgydė to
kias rupturas, i kurias galėjai du kumščiu 
{dėti. Parašyk tuojaus panaudodamas šitą 
kuponą žemiau.

DYKAI RUPTURAI
W. S. RICE, Ine.
500 B Main St., Adams,N. Y.

Galite prisiųsti man dykai pavyzdini 
gydymą jūsų atimuluojančio tepalo Rup- 
turai.

Vardas ..........——----- ——.............
Adresas ——--------- -

Valstija  _______ __ ___________ —.
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Chicagos žinios
(Tąsa nuo 6-to pusi.) 

svečiui už apykaklės vandens, 
etc. žodžiu, viskas buvo pada
ryta, kad Arbuckle jaustųsi 
kaip namie. Fatty pareiškė, 
jog pagalios ir jis susilaukęs 
savo dienos. Prasidėjo Pary
žiuje judėjimas, kurio tikslas 
yra įvesti naują mdą. Nutuki
mas skaitoma labai madingu 
dalyku. O Arbuckle kaip tik ir 
a ta tinka tiems reikalavimams.

Dabar Arbuckle eina Reel 
Comedy korporacijos direkto
riaus pareigas ir gauna $2,500 
savaitei. Bet jis dar nėra atsi- 
teisęs su valdžia — neatmokė
jo $40,000 (įplaukų mokesnio. 
Tad jo alga yra valdžios sulai
koma.

$8,000,000 VERTfiS KOLO- 
' NIJA.

Kolonija bus tvarkoįttia. kope
racijos pagrindais.

I

Chicago Housing Association 
prie Green Bay road nupirko 
už $303,600 plotą žemės — 
178 akerius.

Ant to žemės ploto .bus su
kurta miniatiūrinis miestas, 
kuris vadinsis Ėort Sheridan 
Gardelis. Apskaičiuojama^ kad 
sukūrimas to miesto —- koloni
jos atsieis $8,000,000.

Krautuvės, namai ir kliubai 
busią operuojami koperaci- 
niais pagrindais. Tai busianti 
kopija kaikurių Europojie su
kurtų koperacijos pagrindais 
kolonijų.

IŠVAŽIUOJA EUROPON NO
EL BANKO PREZIDENTAS.

Eu- 
iš-

Joseph Noel, Noel Valsti
jos banko prezidentas, su savo 
žmona ir siinu birželio 2 d. lai
vu “Majestic” išvažiuoja 
ropon. Europoje jis mano 
būti apie trejetą mėnesiu.

Gimimai

4017

Chicagos Sveikatos Departa
mente įregistruota gimę:

Joseph Žakas, 2138 Hasting, 
geg. 10.

Stanley Baranauskas,
S. Artesian, geg. 8.

? Arvetis, 7700 S. Loomis 
St., geg. 5.

Stella Rusventzas, 1539 N.
Fairfield, geg. 13.

WiUiam Ju^is, 1509 West 
14th Place, geg 5.

Mildred Urba, 2517 So. Al- 
bany, geg 10.

Joseplrine Buckus,
Prairie avė., geg. 10.

Helen Zvinakis, 3227 Au- 
burn av., bal. 10.

10737

Ar jus žinote, kad
Lietuva turi savo universitetą Kau

ne, ir visos lekcijos yra skaitomos 
lietuvių kalboje? Ar jus žinote, kad 
lietuviai rūkytojai pradeda suprasti, 
kodėl Helmar Turkiški Cigaretai pa
tinka jų draugams čia Amerikoje, ne
gu kiti cigaretai?

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

Lietuvi i| Rateliuose - :- -
TMD. 22-ros kuopos 

nartą domei
Jei susirinkimo neįvyks, 

kuopa bus , likviduota.
tai

TMD. 22-ros kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks gegu
žės 27 d., antrą valandą po 
pietų (sekmadienį) Raymond 
Institute, 816 W. 31st St.

Visi nariai būtinai turi ateiti 
į šį susirinkimą, nes susidarė 
toki kuopoj dalykai, kad to
liaus atidėliot negalima, jeigu 
norima, kad 22-ra kuopa gy
vuotų.

Per paskutinius aštuonius 
mėnesius, nors nariai buvo 
kviečiami per atvirutes ii> per 
“Naujienas”, bet jie neatėjo ir 
susirinkimai neįvyko. Valdfba 
šiems metams nėra išrinkta, 
kuopos reikalais tuom tarpu 
rūpinasi dalis buvusios valdy
bos: užrašų rašt. J. Solis ir iž
do rašt Mozgeris. Pirm. J. M. 
Domijonaičio susirgo žmona, o 
dabar ir pačiam nelaimė atsiti
ko. Jis guli jau kelios savai
tės ligoninėje ir nuo pirminin
kavimo atsisakė. Taigi kuopa 
yra be valdybos.

TMD. rengiasi prie išleidi
mo knygos anglų rašytojo 
Wells’o Visasvietinčs Istorijos, 
kuri bus trijų tomų ir bus di
džiausias laidinys po V. Kudir
kos Raštų ir kuris reikalauja 
daug darbo ir pinigų. Kitos 
kuopos mažesnėse kolonijose 
daugiau veikia ir daugiau nau
jų narių prirašo, na, o pas 
mus Chicagoj, didžiausioj lie
tuvių kolonijoj Amerikoj, nie
ko nėra veikiama dėl drau
gystės labo. Taigi dar kartą 
kviečiu narius ateiti į susirin
kimą ir atsivesti savo draugus.

Neatėjus nariams ir neįvy
kus susirinkimui busiu privers
tas pranešti Centro Valdybai, 
kad TMD. 22-ra kuopa yra mi
rus.

TMD. 22 kp. rašt. (J. Solis.

“Šienapiutė”,

Lietuvos Vyčių Chicagos 
Apskričio Choras, p. A. Po
ciaus vedamas, praeitą trečia-

Petrausko muzikos žaislą 
“šienapjūtę.”

Vakaras pradėta nauja, bent 
man dar negirdėta, pot-pourri 
— “Tautiška Laša’’. Ta “laša” 
gal ne bloga, tik vietomis mo- 
notoninga, be to daug gadino 
neramus publikos užsilaiky
mas — užimąs, bėgiojimas r 
vietos į vietą. Kad 
spręsti apie gerumą 
reikėtų išgirsti tikrai 
kestrą ją griežiant.

“Šianaipiutei” jos 
matyt menkai tesirengė. Solis
tai nesusigaudė su clioru, cho
ras nesusigaudė su solistais. 
Neblogai sudainuota “Kad bi
telė ant pievos medų korinė
je,,” bet kitos dainos ir daine- 

lės, tenka pasakyti, visai nesi
sekė.

Aldona turi neblogos balso 
medžiagos, tik kaipo aktorė ji

galėtum 
“lasos,” 

gerą or-

dalyviai

buvo menka. Masiulis stengėsi, 
bet to mums šiandie jau nebe
pakanka. Reikia ne tik dainuo
ti, bei ir mokėti dainuoti ir 
vo daina bent šiokį tokį jaus
mą išreikšti. '

Geriau vaidino Juškus. Jis 
jau ne toks medinis, jo judėji
mai ne taip kampuoti kaip 
kad, pav., Aldonos ir Masiulio. 
Nė jis scenos, nė scena jo nebi
jojo.

Dekoracijos ir šviesos buvo, 
kai dėl C. S. P. S. salės, geros 
ir Jei choras nebūtų buvęs R 
vieno kaulo, butų pramoga 
buvusi ne iš blogiausių.

Norint daryti palyginimų, 
tektų pasakyti, kad Vyčių cho
rui vis tik toli šaukia iki B i 
rutės choro. —EmBė.

Pranešimai
—■■■.. .

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Brighton Park. — Atęities Žiedo 
vaikų draugijėlė geg. 27 d. rengia iš
važiavimą į Beverly Hills. Bus pro
gramas. Visi kviečiami pasilinksmin- 
it tyrame ore.

— Rengimo Komitetas.

Melrose Park. — Draugystė Sūnų ir 
Dukterų Lietuvos birželio 10 d. rengia 
pikniką. Tat prašome visų kitų to 
miestelio draugijų nerengti tą dieną 
piknikų. — Rašt. V. Kasparinas.

Lietuvių tautiškų kapinių apvaikš- 
čiojimas įvyks gegūžės 30 d. (Deco
ration day). Taigi kviečiame visų 
prisirengti. — Komitetas.

Jaunosios Birutės Orkestros pamo
kos būna kas antradienį vakare, Fel- 
loship svetainėje, 831 W. 38rd Placc. 
Pradžia 7 vai. vakare. Komitetas.

Jaunuolių Orchestros Koncertas 
įvyks subatoje 26 geg., 8 vai vak. Mil
dos svetainėje, 3142 So. Halsted 'St. 
Visus kviečiame atsilankyti.

Rengimo Komitetas.

Detroit, Mich. — Pirmas pavasari
nis draugysčhj išvažiavimas rengia 
Ateities Choras ir Lietuvių Progresy- 
vė Dramos Draugija, Nedalioj gegu
žės 27 d.,

Išvažiavimas įvyks Palmer Parke. 
Todėl, kurie mylite smagiai praleisti 
laiką ir pakvėpuoti tyrų oru, bukite 
tame išvažiavom®. Apart .to bus pui
kus programas^ Kuris susidės ir iš dai
nų ir iš lietuviškų žaislų. ‘ Kviečia

Komisija.

P. Petraitienės išleistuvės. Liet. 
Mot. Draugija Apšvieta rengia p-iai 
Petraitienei išleistuves šeštadienį ge
gužės 26 d., 8 vai. vak. Fellowship 
svetainėj, 831 W. 33 Place įžanga 
asmeniui 50c. P. Petraitienė yra ga
na pasidarbavusi visuomenės labui.

Kurie norėsite dalyvauti šiose išlei
stuvėse, malonėkite užsisakyti vietą 
ne vėliau kaip pėtnyčios vakare pas 
p-nią Valančauskienę, Phone Boule- 
vard 3514. Rengimo Komisija.

Town of Lake. — Draugystės Šv. 
Stanislovo V. ir K. rengiamas dvide
šimties metų sukaktuvių paminėjimo 
apvaikščiojimas Paradise darže, prie 
51 ir S. Robey gatv. tapo Nukeltas 
iš 15 d. Liepos į 22 d. Liepos, 1928 m., 
iš priežasties rengimo tą dieną kitų 
draugijų. Prašom kitų draugijų 22 d. 
Liepos nieko nerengti.

Melrose Park. — Darbininkų Varto
tojų Bendrovė birželio 24 d. rengia 
pikniką. Prašome šio miestelio drau
gijų nedaryti tą dieną jokių padengi
mų. — Komitetas.

Liuosybes Draugystes mėnesinis su
sirinkimas įvyks šeštadienį, gegužes 
26tą, 8 vai. vakaro, L. Juodomskio 
svetainėje, 733 W. 18tos gatvės.

Tarimui yra labai svarbių dalybų, 
tat visi draugai malonėkite pribūti 
laiku. —■ Valdyba.

Draugystės Balsas Lietuvi., ant 
Town of Lake mėnesinis susirinkimas 
Įvyks gegužės 26 d., 8 vai. vak., p. 
J. Leščinskio svet., 4535 So. Honore 
St. Nepamirškite pribūti į balių, ku

ris įvyks gegužės 29 d. toj pačio, 
svetainėj, 7 vai. vak.

— Valdyba.

PRANEŠIMAI.
'flown of Lake — G. D. L. K. Vy

tauto mėnesinis susirinkimas jvyks 
sekmadienį, gegužės 27 d., 2rą vai. 
po pietų, šv. Kryž. parap, svet., ,

Visi nariai malonėkite susinhkti, 
nes yra daug svarbių reikalų.

— N. K., Rašt.

Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro 
repeticijos įvyks pėtnyčioj, Gegužio 
(May) 25 d., 8 vai. vak., Raymond 
Chapel svetainėje, 816 W. 3,1 St. Vi? 
si dainininkai pribukite laiku, nes tu
rime prisirengti prie Decoration Day.

— Valdyba.

Pittsburgh, Pa. Pittsburgho Lie-
tuvių Kapinių Draugija prašo visų j 
Pittsburgho ir apielinkių lietuvių da
lyvauti kapinių šventėj geg. 80 a., 10 
vai. ryto.

Bus paaiškinta apie žemes, jr, lotų 
Eirkimą. Geg. 20 d. buvo susirinkimas, 
ur nutarta, kad pirkusieji lotų vi

sus pinigus sumokėtų iki 1924 m. Jei
gu to nebus padaryta, tai įmokėti pi
nigai bus L. K. Dr-tės nusavinti.

— Liet. Kap. Dr-ja.

L. S. S. 4-tos Kuopos visų nariu su
sirinkimas bus laikomas sekmadienį, 
gegužės 27 dieną, lygiai 10 vai. ry
to, “Aušros” svetainėj, 8001 S. Hal- 
sted. Draugai, atvykite kiekvienas, 
nes yra svarbus reikalas.

— Valdyba.

L. S. J. Lygos 1-os kuopos lavini
mosi susirinkimas įvyks geg. 25 d., 
7:30 vai. vak., Aušros svet. (8001 S. 
Halsted).

Bus lietuvių kalbos pamoka ir lek
cija tema: “Koks skirtumas tarp žmo
gaus ir gyvulio.”

— Komitetas.

T. M. D. 28 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, gegužės 28 d., M. 
Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd PI. 
lygiai 7:30 vai. vakare

Visi nariai teiksitės atsilankyti ir 
atsiimti knygas, kurios bus duodama 
seniems ir naujai prisirašiusiems na
riams. — Valdyba.

,i --------------------------

North Side. — “Bijūnėlio” vaikų tė
vai, kurie manote trokais važiuoti j 
kapines geg. 80 d. (Decoration Day) 
su savo vaikučiais, prašome apie tai 
pranešti geg. 27 d., 11 vai. ryto, Liuo- 
sybės svetainėj, 1822 Wabansia Avė.

— Komitetas.

Liet. Draugystė šv. Mateušo Apa
štalo laikys mėnesinį susirinkimą Įįeg. 
26 d., 7:30 vai. vak., K1 Mačiaus 
svet., 3301 S. Morgan St.

Visų narių prašome laiku susirink
ti, nes yra svarbių reikalų.

— Frank Bakutis, rašt.

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
susirinkimas įvyte^. gegužės 25 dieną, 
McKinley Park Svetainėje, 7:30 vai. 
vak. !

Visi dramos skyriaus nariai malo
nėsite atsilankyt;|,. nes turime svarbių 
reikalu. Taip pat bus renkama Dra
mos Skyriaus Valdyba.

— $.■ Kasparaitis, rašt.

TMD. 22ros kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks įgūžės 27, antrą va
landą po pietų, ’Raymond Institute 
Chapel, 816 W. 31st St.

Nariai būtinai turi ateiti į šį su
sirinkimą, neš^J^a'labai svarbių rąir 
kalų aptarti, kurių atidėlioti toliaus 
negalima. — Valdyba.

West Side. ~ Dr. V. Kudirkos Dr- 
j|os susirinkimas įvyks šeštadienyj, ge
gužės 26 d., kai 8 vai. vak., M. Mel- 
aažio salėj. Visi nariai kviečiami at
silankyti. — Valdyba.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 22 kp. 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
pirmadienį, gegužės 28 d., 8 vai. vak., 
“Naujienų” name, 1739 So. Halsted 
St.

Draugai-gės malonėkite visi punk- 
tuališkai atsilankyti, nes turime svar
bių reikalų aptarti.

— J. Auryla, Organizatorius.

L. S. S. kuopų valdybų domei Cook 
County Socialistų Partijos Presos 
Pikniko (kuris įvyks birželio 17 d.? 
Riverview Picriic Grove). Tikietai 
jau gaunami S. Partijos ofise. Tikie- 
tui kaina 30 cąntų, 8c. karės taksų, 
2c. Cook County raštynės reikalams, 
25 centai lieka L. S. S. kuopai, nes 
delegatų taip nutarta Už neišpar- 
duotus tikietus grąžins pilnai įmokė
tus pinigus. Eidami tikietų turite tu
rėt mokesčių knygutę.

— Pikniko Komisija.
- • - I .-1 n 4

L. D. L. D. 19 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadieųį gegužės 27 d., 11 
vai. iŠ ryto Naujienų name. 1739 So. 
Halsted St ?

Draugai malbnėkite visi laiku pri
būti, nes turime daug reikąlų. Taipgi 
nariai gausite‘knygą. Bukite prisi
rengę užsimokėt uz šiuos metus, ku
rie dar nesate užsimokėję.

— J. Vainauskas, pirm.

MOTIEJUS SKUMINAS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužio 
17 d., 1928, Patiko nelaimė mainose, 
Jdhnston City, III. Akmuo puolė iš 
viršaus 10 pėdų ilgio, 8 pločio, 8 co
lių storio Nelaimingam sutrinė kru
tinę ir nulaužė tiesiąją koję žemiau 
kelio. Ankščiau minėtos kojos, buvo 
patrotijąs visą pėdą kietose anglyse, 
Skulkino Con. Pa. 1895 m. Velionis 
likosi palydėtas ant vietinių kapinių 
Johnston City, III., gegužio 20, 2 vai. 
po pietų. Laidotuvės atsibuvo iškil
mingos. šioj farmoj iš velionio namų 
prasidėjo muzikantai margavo pirmiad 
grieždami želavos maršą, potam 2 vie
tinės draugystės pilnam parėdke mar- 
šavo paskuj du puikus vainikai, pa
puošti visokioj spalvos <ęielų slinku 
Želabnai, Žedna vainiką nešė po du 

J draugus, tada karavanas su grabu va
žiavo, kuriame velionis keliavo ant 
viečno pailsio, tada pasirodė daugybė 
automobilių, kurie pripildyti buvo 
žmonių. Taip viskas kuonopuikiausioj 
tvarkoj tesėsi iki paskirtai vietai. Idė- 

Ž’us į duobę drg. A. Nagrodskis pasa
že trumpą prakalbėlę, iš ko publika 

buvo užganėdinta. Tuom viskuom už
siėmė velionio giminaitis, Adomas 
Kurtinaitis iš Herrine, III, su pagelba 
vietinių draugysčių. Velionis buvo ne
vedęs 59 m. amž. Amerikoj išgyveno 
39 m Turėjo nuosavybę savo namelį, 
visą laiką dirbo mainose, paėjo iš Lie
tuvos Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Daukšių sodž. Velionis buvo laisvos 
minties, nuo visų paguodotas. Tegul 
jam būna lengva žemelė. Kas dau
giau informacijų norite, atsišaukite. 
A. Nagrodskis, 1005 Gent Avė. John- 
stQ,n City, III.

JADVIGA PECIŲKIENfi 
6:15 vai. vak. po sunkios ligos 
per 3 savjaites persiskyrė su į 
šiuo svietu palikdama nuliudime > 
vyrą Jurgį ir dvi dukteris Mal- , 
vina ir Agnieška. Paėjo iš | 
vų Mamų, Juosvainių miestelio, 
Kėdainių ap. Ą. A. buvo 25 
m. amžiaus. Laidotuvės atsi
bus subatoj 9:80 iš namų: 
1713 S. Jefferson St. į tautiškas į 
kapines. Meldžiame gimines ir f 
pązįstamus dalyvauti laidotuvė- • 
se.

Pasilieka nuliūdę
Vyras ir dukteris.

ANELĖ MANELIENfi 
(Vėžaite) '

Persiskyrė su šiuomi pasaulių 
gegužio 2A dienoj, 1923 m. 1;8Q, 
ryte? sulaukus 88 -metų amžiaus. 
Paėjo Raguvos vals., Budrionių I 
kaimo, Panevėžio apskr. Velio-i 
nė paliko dideliame nuliudime ; 
vyrą Liudviką Manelį, 2 duktė- ’ 
ris Francę ir Genovaitę, 3 bro-į 
liūs, Leoną, Tofilių ir Mateušą, 
seną motinėlę Lietuvoj.

Laidotuvės atsibus gegužio 
26 d., 8 vai. ryte iš -namų 3281 
Emerald Avė. į Šv. Jurgio baž
nyčią, iš tenais į Šv. Kazimiero- 
kapines. Giminės ir pažįstami 
prašomi maloniai dalyvauti lai
dotuvėse. Lai būna lengva že
melė ilsėtis, tau mano mylima 
Anelite. Paliekame didžiausia
me nuliudime

Vyras Liudvikas, dukteris 
ir broliai.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

šviesą Ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant iSmokSjimo.

Pirmutine Lietuvi., Elektros Korporadjn Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC COU n C.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St„ Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

Pinigai
ASMENŲ JIESKOJIMAI

Brighton Park

LIETUVĄ

PAJIEŠKAU broĮio įsunaus 
Antano Plonio, paeina iš Bir- 
beliškės kaimo, Triškių vals., 
girdėjau, kad atvažiavęs į Mi- 
chigan valstiją 15 metų atgal, 
o iš ten išvažiavo j Minnesota 
valst. Aš jo dėdė labai norėčia 
su juo susižinoti. Jis pats ar 
kas žinote praneškite.

JUOZAPAS PLONIS 
2922 S. Union Av., Chicago,III

per 
NAUJIENAS

4138 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 7674.

PINIGAI
iš ■

Town of Lake

LIETUVON

Town of Lake lietuviams
• artimiausia ir patogiau

sia įstaigą pasiuntimui y 
pinigų Lietuvon . yra e

; Naujienų Skyrius, 1614
: W. 46-th Street

PINIGAI
West Pullmano

Lietuvon
West PullmanieČiams ir
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia | 

įstaiga pasiuntimui pini

gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th Į 

St., West Pullman, Dl. 
Pinigai nueina Lietuvon 

greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių I 
Kartano ap tiekoj e, 523 ) 

W. 120-th St., West Pul- i 
Iman, III. Į

PAJIEŠKAU švogerio Vincento šle- 
Vickio, keli metai atgal gyveno Ham- 
aond, Ind. Iš Lietuvos Suvalkų red., 

arijampolės apskr., Klebiškiu gmi
nos, Rūdiškio kaimo. Prašau atsišaukt 
arba kas kitas apie jį žinąs pranešt, 
nes turiu labai svarbų reikalą iš Lie
tuvos. < f • < )' t

• TONY SKIRIUS,
4222 S,-Washtenaw Avė.,

’ Chicago.

APSIVEDIMUI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

ne senesnės 25 metų Aš esu vaikinas 
28 metų. Meldžiu, ątsišaukti su pir
mu laišku meldžiu prisiųsti ir pa
veikslą, paveikslus ant pareikalavimo 
grąžvsiu, geistina kad būt iš apielin- 
kSs, tai būt galima ir ypatiškai greitai 
pasimatyt. Tom. Petro, 1739 So. Hal
sted St., Chicago, III.

ISRENŲAVOJIMUI
RENDA dėl mažos šeimynos 

švariame beizmente, 3 dideli rui
mai. Garu, šildoma, elektra, ap
mokamą savininkas. Rendos tik 
$15.00 j mėnesį.

$254 So. Union Avė.

ANT RENDOS gražus daržas, auk
sinės mainos pikninkam ir stendą par
davinėjimui nesvaiginančių ęėnmų. 
Justice Park, prie Kean Avė. prieš Fo- 
rest Preserve, netoli lietuvių kapinių, 
1 blokas nuo Chicago, Joliet ir Archer 
karų linijos, M. Lawlor, 618 Garfield 
Avė., Chicago, III. Phone Lincoln 3690

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGA gyvenimo vie 

ta su valgiu vienam nevedu
siam, kur nors tarpe Douglas 
ir Halsted Madison ir 22 gat. 
Joąas Jakštas 1401 S. 48-h 
Court Cicero.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trolcų patarnavimas Chicagoj Ir apie- 
linkėj. įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFINjG CO., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

JIEŠKŪ DARBO
PAJIEŠKAU bučernėj dar

bo. Nesu dirbęs to darbo nie
kados. Pigiai dirbsiu, kol pra
moksiu. Meldžiu atsišaukti lai
šku: Tom Petraus

1739 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

REIKIA merginų į popierinių
baksų dirbtuvę. ~

Atsišaukite :PARAG0N PAPER B0X CO.,
847 W. Harrison St.

I

Phone Monroe 2225.
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NAUJIENOS, Chlcag/PI

PARDAVIMUI
VYRŲ

Reikia
ir pa-

Atsišaukite:

46 St. and Oakley Avė.

Reikia

co.

REIKIA DARNUMU AUTOMOBILIAIVYRŲ

lu-

RAKANDAI

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI

REIKIA —
moterų dėl valymo visoje 

dirbtuvėje, apie 40 metų am
žiaus. Turi iŠrodyti švariai.

Atsišaukite:
FRIEDLANDER-BRADY 

KNITTING MILLS 
511 South Green St.

Paprastų darbininkų 
gelbininkų dirbti į Steel ware- 
house; 10 valandų į dieną, pa
stovus darbas.

PARDAVIMUI grosernė ir buČer- 
n§. Parduosiu tuojau, pigiai. An: 
kampo, gera transportaclja, renda 
$32.50, lysas ilgam laikui. 154 W. 
59tr St., kampas 59 St. ir Wentworth 
Avenue, Telephone Wentworth 7024 
Christ.

50 MERGINŲ lengvam dirb
tuvės darbui. Geros valandos, 
gera mokestis. Atsišaukite La
ke Shore Cold Storage Co. 
536 E. 27-th St. klauskite John 
Layton Co.

JONĖS and LAUGHLIN 
STEEL CORPORATION

REIKIA —
MOTERŲ lengvam dirbtu

vės darbui. Atsišaukite.
PULJLMAN COUCH CO.
3759 So. Ashland Avė.

REIKIA DABBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ
Automobilių plovėjų, $35 į savaitę, 

karpenterių į dirbtuvę, 75c į valan
dą. Pečkunų ir pagelbininkų, 60c-65c 
į vai. Janitoriu, $25 iki $27.50 į sa
vaitę. Darbininkų, 55c į vai. Mašini
stų, malevotojų, $33 į savaitę. Auto
mobilių mechanikų, $30 iki $35 j sa
vaitę. Punch press operatorių, 60c į 
valandą. Sargų, $25 iki $30 į savaitę.

MOTERŲ
Indų plovėjų, $16 iki $18 į savai

tę. Dirbtuvės darbams, $16 į savaitę. 
Janitorkų, trumpos valandos, 38c iki 
40c į vai. Greitų orderių virėjos, $20 
į savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU,

4193 So. Halsted St.
2 fl.

REIKIA —
vedusios poros ant formos. 

Rašykite tuojau.
M. KAZAN,

R. 2, Covert, Mich.

REIKIA ženotos poros ant mažos 
ūkės, kad moteris prižiūrėtų stubą ir 
viena vaika. Duos ruimus ir dar 
primokės. Vyrui darba įtaisys.

šaulei t®
Naujienos, 1739 So. Halsted St. 

Box 255. '1 T f T-

REIKIA darbininkų į dirbtu
vę, trukerių ir pagelbininkų prie 
mašinų. Daugumas darbų yra 
nuo štukų. Patyrimo nereikia. 
Darbas dienomis ir naktimis. 
Ateikite pasirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO., 
135th & I. C. Tracks 

Riverdale, III.

REIKIA —
boilerių ir trukerių. Ateikite 

pasirengę darban. Gera alga.
FRANCIS HUGHES CO.

1405 W. 21-st Street

REIKALINGA gerų ir padarių 
žmonių darymui sutarties. Geros iš
lygos, geras atlyginimas. Galite šj 
darbą atlikti ir savo liuosu laiku. Pa
sidarykite extra pinigų.

Kreipkitės ypatiškai: — Juozas K. 
Uktveris, 856 First National Bldg., 
nuo 10 ryto iki 12 vai. vakarai* į 
Bridgeporto “Naujienų” Skyrių.

3210 So. Halsted St.

Reikia -
DARBININKŲ 
GERA MOKESTIS 
IR PROGA 
ATEIČIAI. 
NUOLAT 
DARBAS. 
DIENOMIS ARBA 
NAKTIMIS 

ATSIŠAUKITE.
JOSLYN MFG. CO. 
3700 So. Morgan St.

REIKIA 10 patyrusių langų 
plovėjų. Geras darbas.

GLOMSKI MILLARD & CO., 
300 N. We»s St.

Maįn 4061

PORTERIO reikia atsišauki
te j supritendento ofisą 2 
bos.

J. Oppenheimer and Co.
4700 So. Ashland Avė.

VAIKINŲ —
VAIKINŲ —

VAIKINŲ —

GABIŲ VAIKINŲ, 
VYRESNIŲ NEGU 
16 METŲ AMŽIAUS, 
OFISO DARBUI. 
PATYRIMO 
NEREIKIA.
GERA PRADŽIAI 
ALGA.
IR PASTOVUS 
DARBAS.

B. KUPflENHEIMER and
218 W. Congress St. 

Samdymo ofisas.

REIKALINGAS TUOJAUS 
ŠIAUČIUS mokantis savo dar
bą.

Atsišaukite
748 W. 33-rd St.

REIKIA molderių, core dir
bėjų ir darbininkų dėl malle- 
able ir žalio geležies fandrę.

Illinois Malleable Iron Co. 
Employment Office

1760 Diversey Parkway

REIKIA siuvėjo prie koštu- 
meriško darbo. Mokančiam 
darbą, pastovi vieta.

911 W. 33-rd St.
Phone Boulevard 6836

SPALVŲ VARNIŠERIŲ 90c 
finišerių $1.10. Taxicab dar
bas.

CHECKER CAB CO.
1301 So. Cicero Avė.

PALIŠERIŲ ir buferių, prie 
minkšto metalo ir breso, leng
vas ir nuolatinis darbas.

RUD. MUELLER MFG. 
COMPANY,

4310 N. Califomia Avė.

REIKIA darbininkų j jardą, 
vyrų išlodavimui anglių iš karų.

Atsišaukite:
JOHN J. DUNN, Coal Co.

5100 Federal St.

REIKIA —
vyri] prie darbo į Douglas 

Bath House. Nuolat darbas.
Atsišaukite

3514—16 W. Roosevelt Rd.

REIKIA —
VYRŲ DARBUI Į BEKER- 
NĘ, 55c—60c Į VALANDĄ 

GORDON BAKING CO.
5324 Federal St.

REIKALINGAIS barberis. 
Darbas vakarais ir subatomis, 
■pastovi vieta ir geras užmokes
tis. Kreipkitės Alex Stasulaitis 
1405 S, 49-th Avė. Cicero III.

NUOLATINIS darbas su 200 dol. 
įplaukų mėnesiui. Tamstai užtikrin
tas jei Tamsta įdėsi 400 dol. į biznį. 
Busi bosu ir darbininku pats savo 
biznyje. Todelgi jei Tamsta turi 400 
dol. o ne turi tinkamo darbo -r- čia 
kaip tik ir yra jums tinkamiausia 
Sroga. Jei pradžioje Tamstai šitas 
arbas nebus suprantamas, bile tiktai 

moki rašyti, mes Tamtsą sutinkame 
išmokinti. Kreipkitės tuoj. 1614 W. 
46 St. (prie So. Ashland Avė.)

v PARSIDUODA saiiunas ge
roj vietoj išdirbtas biznis per 
daug metų. Priežastis pardavi
mo nesutikimas šeimynoje. 
Atsišaukite: 2551 Emerald Av.

PARDAVIMUI saiiunas lie
tuvių apgyventoje kolonijoje. 
Biznis išdirbtas per ilgą laiką. 
Priežastis pardavimo liga.

4530 So. Paulina St.

PARDAVIMUI saiiunas lietuvių 
apgyventoje kolonijoje, biznis išdirb
tas per ilgą laiką ir yra nešantis ge
rą pelną. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos. Biznį noriu par
duoti greitu laiku.

MIKE ZALATORIUS, % 
4502 S. Honore St.

i Laffayette 7658

PARSIDUODA SOFT DRINK par
lor. Didelė vieta, biznis eina gerai, 
daugiausia apgyventa svetimtaučių. 
Priežastis patirsite ant vietšs. Įplau
kos nuo penkių iki šešių dešimčių do
lerių savaitei. Didėlis /užpakalinis 
kambarys. Gražus ir didelis.

3069 W. Armitage Avė. ,

PARSIDUODA Barbernė 2 
žedžių. Parduosiu pigiai, nes 
sergu.

100 — 21-st Avė.
Melrose Park, III.

PARSIDUODA KAMPINIS saliu- 
nas su barais. Gera biznio vieta, il
gas listas, pigia renda su ruimais, 
apgyventa airių ir vokiečių. Turiu 
greitai parduoti, nes turiu kitą biz- 
nb . 1

JOE AINORIS,
444 W. 29th St.

PARDAVIMUI saiiunas, geroj 
vietoj, maišytų tautų apgyven
ta. Esu priverstas parduoti grei
tai iš priežasties ligęs.

Atsišaukite:
2114 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
semė. Senas ir išdirbtas biznis. 
Kas nupirks tas padarys gerą 
biznį. Priežastis par^y^1110 Pa" 
tirsit ant vietos. Kreipkitės:

3140 So. Wallace St. f-

PARDAVIMUI knygų ir rašybos 
reikmenų krautuvė. Prie to da ran
dasi ir kiti smulkus bizniai. Parduo
siu už 400 dol. Del svarbios priežas
ties esame priversti parduoti labai 
greitai. Del sužinojimo kreipkitės ši
tuo antrašu: 1614 W. 46th Street, 
(prie So. Ashland Avė.)

PARDAVIMUI 3 krėslų barbernė. 
Geras biznis per 16 metų. Renda $35, 
5 kambariai gyvenimui iš užpakalio. 
Lysas ilgam laikui. Priežastis — ap
leidžiu miestą. Ir namų rakandai 
pardavinuii. Bargenas. Imsiu karą 
mainais,

2502 W. 38th St.

EXTRA
Pardavimui grosernė ir pieninė, pir

kėjams gera proga, daug pinigų pasi
daryti. Pardavimo priežastis, turiu 
du biznius; taipgi reikalingas barten- 
deris.

Atsišaukite
1518 So. 48 Ct., Cicero, III.

2 fl.
i

KAS NORIT pirkti aukso ąaliuną. 
Nevedusiam vyrui parduosiu pusę, ve
dusiam visą. Už pusę tik kaina 
$550. Priežastis pardavimo turiu du 
bizniu.

Klauskit
K. VALAITIS

3338 Auburn Avė.

'PARSIDUODA grosernė: ai- 
skrim saldainių krautuvė. Par
duosiu labai pigiai.

Atsišaukite tuojaus
3642 Pamell Avė.

PARDAVIMUI barbernė 2 
sėdynių. Geroj vietoj, arti ki
tos barbernės nėra, nupirksit 
pigiai. Kas pirmas tas gaus ge
rą bargeną. Kreipkitės.

2859 So. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė ant 
Halsted arba mainysiu į mažą 
namuką ar saliuną, automobi
lio. Pardavimo priežastis labai 
svarbi. Chas Valaitis. 3338 
Auburn Avė. Tel. Yards 1571

REIĘIA du barbenai, vienas pilną 
laiką dirbti, antras tik vakarais ir su- 
batmois. Turi žinoti gerai savo ama
tą ir kiek kalbėti angliškai. Sanitariš
ką įstaiga, geras užmokestis. Atsišau
kite bile laike. Tel. Vincennes 8281J 
451 East 75th St.

PARiDIAVIMUI Grosernė ir 
šaip visofldų daiktų {krautuve, 
alumino puodų, bliudų ir viso
kių daiktų. Ftif|iaiį iš priežasties 
nemoku darbo. 1901 W. 22 St.

PARDAVIMUI grosernė, ge
niausioj vietoj. Nėra kompeti
cijos, geras lysas, pigi renda. 
Geras cash biznis. Proga ge
ram žmogui. Sav. apleidžia 
miestą. 937 W. 55-th St., ar
ba Garfield Blvd.

RAKANDAI

PARDAVIMUI saiiunas, ge
ra vieta, biznis išdirbtas. Par
duosime už pii'jiią pasiūlymą.

Atsišaukite
1057 Maxwell St. Chicago.

PARSIDUODA > saiiunas, su 
barais. Biznis senas išdirbtas; 
parduosiu pigiai, nes turiu ap
leisti Chicagą. 4001 W. Ogden 
Avė., Tel. Lawndale 9185

PARDAVIMUI — 
NESVAIGINANČIŲ 
GĖRIMŲ PARLORAS. 
PIGIAI.

4914 So. Ąshland Avė.

BATŲ TAISYMO dirbtuvė 
parsiduoda. Bargain ir visi 
geri įtaisymai.

Atsišaukite
7003 So. Halsted St.

PARSIDUODA saiiunas ge
ra vieta apgyventa svelimtau- 
čių Listas ant 3 metų. Par
duosiu už teisingą pasiūlymą. 
Priežastis patirsite ant vietos.

3806 Wallace St.

NEPRALEISKITE progos 
parsiduoda saiiunas. Visai 
giai. Pardavimo priežastis 
sutikimas partnerių.

3201 Auburn Avė.

pi- 
ne-

PARDAVIMUI saiiunas, ge
roj vietoj ant kampo 22 ir 
Halsted. Parduosiu iš priežas
ties turiu 2 bizniu. Atsišaukite 

2202 So; Halsted St.

PARDAVIMUI krautuvė mo 
teriškų skrybMlįJ, <^resių, sku- 
rinių kotų ir! Visokių mastinių 
ceikių. Parduosiu pigiai.
5131 So. Halšfed St. Chicago.

PARDAVIMUI automobilius Chend- 
ler 7 sėdynių Visas geras, origenal 
maleva ir gera visa Mašinerija. Kaina 
tik $350.00. Pardavimo priežastis 
svarbi.

Kreipkitės. 1
2524 So Halsted St.

PARDAVIMUI automobilius Hud- 
son sedan, 7 sėdynių. Visas kaip 
naujas. Pardavimo priežastis labai 
svarbi už tai turiu parduoti greitai. 
Kaina tik $550. Kreipkitės, į Ga- 
radžių.

3222 So. Halsted St., savininkas 
939 W. 33rd St.

LABAI pigiai parsiduoda 2 auto
mobiliai. Vienas $195, kitas $245. 
Abudu randasi gerame stovyje. Pa
silikę nuo biznio už storage charge. 
Atsišaukite vakarais.

3154 So. Wallace St.
2 lubos.

PARSIDUODA automobilius Stula- 
baker truck — 2 tonų. Gerame sto
vyje, prieinama kaina. Matyti ga- 
ima bile kada.

Atsišaukite
JONAS KOŠČIUKA, 
3562 So. Halsted St.

■ .. .......... ....... .. I' l...... ' L ' 1

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS, 
Marmon 34 tourjng. Turi du extra 
ratus su visais gerais tajerals. Kam 
reikalingas geras automobilius mel
džiu atsišaukti.

3021 So. Union Avė., 
Chicago, Illinois.

Ant pirmų lubų iš pryšakie.

PARSIDUODĄ automobilius 
Buick 6 cil. 5 pasažierių, dirba 
kaip naujas. Parduosiu pigiai 
už $325.00 Kam reikia atsišau- 
cit nuo 6 v. v. arba nedėlioj 
per dienų. C. Bagdon, 4516 S. 
Fairfield Avė- antros lubos.

PARDAVIMUI Cheverley, 
lengvas trokas, 1921 metų, 
randasi gerame stovyje, 
duosiu pigiai, atsišaųkit 

2917 W. 40-th PI.

par-

DIDELIS bargenas; prikimštas sek
lyčios setas riešuto medžio dining se
tus, miegamojo kambario setas, pbo- 
nograph ir virtuvės setas, e. t. c. Kaip 
nauji. Vartoti visai mažai. Parduosiu 
kartu ar atskirai.

3826 W. Jackson Blvd.

RAKANDŲ BARGENAS
Geriausia proga jaunai porai. Nau

ji . rakandai 5 kambariams turi būti 
parduoti tuojau už bile kainą. Vėliau
sios mados parloro setas, valgomo 
kambario setas, miegamo kambario 
setas, karpetas, liampa, paveikslai ir 
gražus fonografas su rekordais, par
duosiu sykiu arba dalimis. Nepralei
skite šio bargeno. Rezidencija,

1926 ^So. Kedzie Avė., 
1 lubos.

\ŠIS BARGENAS 6 kambarių ra
kandai kaip nauji, turi būt parduoti 
tuojaus, karpetas, bedroom setas, 
lampa, dining room setas, parlor se
tas ir consale phonograph e. t. c. Par
duosiu skyrium ar kartu.

5046 Caltimet Avė.
1 lubos.

PARDAVIMUI geri rakan
dai. Labai pigiai. Matyti gali
ma visada. Kam reikaljngi, 
tegul tuojau atsišaukia.

4^31 S. Marshfield Avė.

NAMAI-ŽEME
BRIGHTON BARK,

3200 South Maplewood Avė.

2 aukštų muro kamputis 
naujas namas, 3 pagyveni
mai ir viena didelė krautuvė 
Šiandie sunku gauti pirkti 
tokį bizniavę namų dėlto, 
kad geriausios biznio vietos 
yra užimtos, šitoj vietoj rei
kalauja biznio dėl visokios 
rūšies. Ne pirk namų ir neik 
į biznį pakol nepamatysi šitų 
namų. Parduodame ant la
bai lengvų išlygų. Pamatęs, 
dėl platesnių žinių kreipki
tės į savininkus.

/M. J. KIRAS REAL 
ESTATE IMPROVEMENT 

COMPANY,
3335 So. Halsted Street,

BRIGHTON PARK,

3990 Archer Avė. 

aukštų naujas namas su didele2i . . ,
krautuve ir 6 kambarių pagyvenimas 
ant bizniavos gatves kur namų vertes 
labai kįla ir kur daug žmonių padarė 
didelį turtą pirkdama ir parduodami 
šitoj vietoj, , . 1

Kaina Šito hamo yra tiktai $15,500 
ir parduodame ant labai lengvų iš
lygų* ■’: , l9’

Kreipkitės pas savininkus,
M. J. KIRAS REAL ESTATE 

IMPROVEMENT CO., 
3335 South Halsted Street,

PARDAVIMUI. Tai yra vienatinė 
proga gyvenime, iš priežasties mirties 
mano tėvo, pagal tiesas ir tėvo paliki
mą, kur mes turėjome paėmę farmą. 
Aš parduosiu tą puikią farmą kur už
ėmė pastatyti 5 metus. Upelis bėga 
pagal namą visą metą. Pereitais me
tais mes pardavėm už $1,400 paukščių 
ir žąsų. Visi musų budinkai yra elek
tra apšviečiami. Yra tris akrai že
mės. Jei jus norite pamatyti tą far
mą atsišaukite į Mt. Greenwood 41, 
kad padarius sutartį. Nei vienas, ku
ris neatsišauks asmeniškai, negaus jo
kių informacijų.

EXTRA DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda ant Bridgeporto 2 flatai 

muro namas po 5 kambarius, maudy
nės, elektra ir skiepas gerai apcimen- 
tuota saidvokai. Kaina tiktai $6600, 
platesnių Žinių .kreipkitės į Milda 
Real Estate Co., 751 W. 31 St. Klau
skit K. J. Fillipovich

BIZNIERIŲ ATYDAI
Parsiduoda Rėal Estate biznis, gali

ma pirkti pusę arba visą, parduos pi
giai už pirmą teisinga pasiūlymą. Del 
Platesnių žinių kreipiatės į Milda Real 
įstate Co., 751 W. 81 St. Klauskite

K. J. Filllpovich

EXTRA BARGENAS ant South Si- 
dės, naujas mūrinis namas, 4 pagy
venimų po 4 kambarius, už kainą 2 
pagyvenimų yra labai gražiai išrink
tas. Savininkui reikalingi pinigai, įmo
kėk $6,500. o kitus lengvais išmokėji
mais. Del platesnių žinių kreipkitės 
prie savininko. 3411 S. Leavitt St. 1 
lubos.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nė cottage. Yra elektra ir gerame 
stovyje, 2 augštų mūrinis namas, po 
4 kambarius, vanos, porčiai, elektra, 
cimentinls skiepas. Pinigais’ $4,000. 
Išmokėjimais $4,500.

STANDARD REALTY CO., 
786 W. 85th St.

TURIU GERĄ biznio lotą ant 
Westem Avė. ir noriu mainyti ant au
tomobiliaus. Turiu dideli garadžiu 
ant dviejų lotu labai geroj vietoj 
Soutfi Sidėj. Turiu gerą 8-jų pagyve
nimų muro namą už $5000. Šios 3 
prapertės yra labai geri pirkimai. — 
Atsišaukite tuojaus pu Wm. Gritė- 
nas, Boulevard 5066.

PAGAL MŪSŲ kolonizacijos pla
ną, su mažai pinigų, kitus išmokėji
mais, be nuošimčių, jus galite pirkti 
12% įplaukų farmą, su nauju namu. Atsišaukite arba. nokite.

Ketvirtadienis, Geg. 25,1923

NAMAI-ZEME

MOKYKLOS

BARGENAI
3140 Emerald Avė., ant Bridgepor

to, 2-jų aukštų medinis namas, 2 pa
gyvenimai po 4 kambarius, kaina tik 
$3200.00, Įmokėti $1,000.00, likusius 
kaip randa.

2 lotai, kampas Artesian ir 70 gat
vės, prie vienuolyno, kaina tiktai 
$2500.00. i

Kampas 69tos ir Artesian, prie vie
nuolyno, kaina tiktai $1800.00.
’ 8127 Union Avė., 8 lubų muro na
rna?, 6 pagyvenimai, 8 po 6 ir 8 po 5 
kambarius Randa per mėnesį $150. 
Kaina tik $18,500.00, įmokėti tik 
$5,000, likusią paskola savininkas pa
daro be komišinų.

3607 .Lowe Avė., 2 aukštų muro na
mas, 5 ir 6 kambariai, maudynės, elek
tras ir visi vėliausi įtaisymai. Kaina 
$8500, įmokėti $2000, likusius kaip 
rąndg.

Biznio kampas ant Bridgeporto, 3 
Storai įr 3 pagyvenimai, kaina tiktai 
$12,800, įmokėti $4000, likusius savi
ninkas paskolins be komišinų.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO., 

3335 So. Halsted Street,

NAMAI-2EME
EXTRA PIGUMAI.

Arti Jackson Park ant bulvaro, kam
pinis naujas mūrinis namas vienų 
metų senumo, presotų plytų frontas, 
8 flatai po 5 ir 4 kambarius, naujos 
mados įtaisymai; sun parlors, aukš
tas cementuotas beizmentas. Lotas 
50x125, išrendavotas už 4400.00, pe
čiais šildomas. Turi tuoj būti parduo
tas už $29,500.00; įmokėti reikia $7,- 
000.00.

NEPRALEISKITE šios gy
venime progos, pirkite dabar lo
tus biznio centre Fordo mieste.

Atsišaukite
» 2131 S. Halsted St.

EXTRA
Pardavimui du kampinei bizniavi 

lėtai Brighton Parke. Gatvės ištaisy
tos. Lietuvių apgyventa, vieta tinka
ma dėl bile kokio biznio. Priverstas 
esu parduoti už žemą kainą, nes rei
kalingi pinigai dėl padidinimo biznio. 
Kreipkitės pas: L. Geležinis, 1748 
West 45th Street.

PARDAVIMUI mūrinis namas 
ant dviejų pagyvenimų, saliu- 
nas ir štoras, štoras išranduotas 
už $50 į mėnesį. Prieg to yra 
vasarinis daržas šalę prie saliu- 
no yra 3 kambariai dėl svečių, 
didelis Bowling A'lley, užpakaly
je daug pinigų atneša, viršui pa 
gyvenimas yra su 7 kambariais. 
Vieta randasi ant geriausios 
gatvės, prie pat North Western 
gelžkelio stoties, skersai gelžke- 
lio Madison St. gatvekariai. Ge
riausias biznis visame miestely
je; pirmutinis kampas ištrijų 
miestų. Priežastis pardavimo 
nesutikimas partnerių.

Atsišaukite
2 Broadway, Melrose Park, III.

Tel. Melrose 624

VAŽIUOK PASIŽIŪRĖTI ŽALIUS 
LAUKUS, DIDELI BARGENAI 
Parsiduoda farma ant mainymo 

ant lotų ar namų, 360 akrų geros, 
žemės 160 dirbamos, kita ganykla ir 
gražus miškas. Kaina $4,700, cash 
$700, likusius po $100 į metus.

55 akrai, geriausi budinkai, maši
nos, gyvuliai, žemė juodžemis. Kaina 
$8000, cash $1000.

40 akrų, budinkai, mašinos, gyvu* 
liai geri, 12 akru sodno, žemė gera, 
visa dirbama. Kaina $2000, cash $500.

Kreipkitės pas mane, gausite far
mą kokios reikalausit.

6 vai. vakare ir nedėldieniais, arba 
laišku

W. KAZLAUSKAS, 
2047 W. 28rd St., Chicago, BĮ.

2 aukštas, frontas.

BARGENAS ANT BRIDGE- 
’ PORTO!

3 aukščio 3 pagyvenimų po 
4 kambarius naujas mūrinis 
namas. Elektra, gasas, ir visi 
kiti parankamai. IParsiduoda 
už $8,300.00. Pardavimui 3 
aukščio po 6 ruimus geras 
medinis namas su visais pa- 
rankumais, elektra, gasas, 
maudynė. Kaina tik $6,000.00. 
Rendos naše į mėnesį $90.00.

Prie vienuolyno, lietuviško, 
parsiduoda 2 aukščio po 6 ka
mbarius karštu vandeniu ap
šildomas Naujas mūrinis na
mas. Kaina tik $13,500.00 Mor- 
gtčių $7000. Rendos neša $160. 
į mėnesį. Tai negirdėti barge- 
nai pasinaudokite kol ne vėlu 
ta proga. Kreipkitės pas

CiHARLiES VALAITIS 
3338 So. Auburn Avė.

2 lubos
Tel. Yards 1571

NAMAS ir lotas parsiduoda, 
kuris neša j metus grino pelno 
$1,400.00 Visai Naujas namas. 
Kaina tik $11,200 Kreipkitės 
prie savininko arti Halsted St 

817 W. 34-th PI.

2 lubos. 22 W. Monro® St., Chicago, III f
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PARDAVIMUI 6 kamb. mu 
rinė cottage. Elektra, vanos. 
Kaina $3,500

Mrs. J. Henderson, 
3610 S. Ashland Avė., 

Tel Lafayette 1006

PABiDAVlkUI namas su sa- 
liunu. Yra 2 salės mitingams 
ir gyvenimui kambariai. Turi 
būti . p&i$u&ta iš priežhstieš 

ies. 2525 S. Halsted St.

Priešais didelios parkos. 3 aukštų 
muro namas, 15 flatų, cementuotas 
beizmentas. Lotas 50x145, po 6—5 ir 
4 kambarius, rendos $8,000.00 ant me
tų. Pečiais šildomas, parduosiu už 
$49,000. Reikia įmokėti $13,000.00.

Washington Park. 3 aukštų mūri
nis namas presotų plytų frontas, Co- 
lonial porciai, aukštas cementuotas 
beizmentas, 3 flatai po 9 kambarius, 
ąžuoline viduj įtaisymai. Gasas, elek
tra, 2 maudynės kožnam flate, ren
dos $4,020.00 ant metų. Parduosiu už 
$18,500.00, reikia įmokėti $4,000.00.

JASUDES ir ABRAMAVICZE, 
2015 So. Robey St.

Atsišaukite nuoJ4 iki 8 valandai va
kare. Nedėlioma nuo 10 iki 2 po pietų.

PARSIDUODA ūkis Lietuvoj. 36 
dešimtinių geros žemės, Kauno rėdy- 
boj, Šiaulių apskričio, Joniškės vals
čiui. Draseinių vienkiemis, arba mai
nyčiau Chicagoje ant namo. Del pla
tesnių žinių kreipkitės ypatiškai arba 
laišku, vakare, tarpe 6 ir 9 valandos 
šio antrašu:

J. STOČKUS,
2233 W. 23rd PI., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinė 
cottage ir 4 lotai. $2,000 įmokėti, ki
tus po $30 į mėnesį. Kaina $5,800.

Atsišaukite
9431 So. Pamell Avė.

4 blokai į rytus nuo 
Halsted St.

DIDELIS Bargenas mūrinis 
namas, krautuvė ir 3 rendos, 
nėra morgečių; kaina $6,000. 
Atsišaukite pas savininką

1707 Morgan St. 6rti 18 gt.

PARSIDUODA medinis namas su 
grosemes bizniu. Apielinke apgyven
ta visokių tautų, prie tami didelė bar- 
nė. Taipgi 4 ruimų kitas ant atski
ro loto namas. Elektra įvesta visur.

Atsišaukite:
4455 W. 55th St.

PARSIDUODA medinis na
mas 1 pagyvenimo ir 2 lotai; 
parduosiu pigiai. .

Atsišaukite:
7216 So. Campbell Avė.

^PARDAVIMUI tušti lotai, 
50x125, Čipero Avė., netoli 14 
St. Tinka garadžiui, landrei, 
dirbtuvei. J. M. Hupp, 

3716 W. 22-nd St. 
Tel. Lawndale 8377

PARDAVIMUI ar išmainymui ant 
miesto savasties, 90 akrų farma, In
diana valst., apie 65 mylias nuo Chi
cago, III. Geri visi budinkai, ir puiki 
juodžemio žemė.

Atsišaukite Naujienose: 
1739 S. Halsted St. 

Box 254

PARDAVIMUI ar išmainymui 2 lo
tai ant 4092-94 Archer Avė., biznio 
apielinkėje. Turi būti parduoti labai 
greitu laiku, ar mainysiu ant auto- 
rpobilio ar kitos miesto savasties.

Atsišaukite Naujienose: 
1739 S. Halsted St. 

Box 254

PARDAVIMUI ar išmainymui ant 
miesto prapertės 60 akrų farma, pui
ki juodžemio su moliu žemė, taipgi 
nauja auza, ir kiti budinkai. Farma 
randasi prie Edgewood, III.

Atsišaukite Naujienose: 
1789 S. Halsted St. 

Box 254

EXTRA! EXTRA! Kas pirmas, tas 
laimės, 350 akrų farmą, 40 akrų far
ma su gyvuliais, 120 akrą farma su 
gyvuliais, parduosiu labai pigiai už 
teisinga pasiūlymą, ar mainysiu ant 
namo, loto ar automobiliaus.

P. D. ANDREKUS, 
4609 Fairfield Avė.

PARDAVIMUI DU LOTAI, 
50x126 ant 72nd ir So. Wester» 
Avė.

Savininkas:
2434 W. 69th St.

PARSIDUODA 2 aug^tų biz- 
niavas muro namas, 8 metai 
kaip statytas. Parduosiu už tei
singą pasiūlymą. Atsišaukite 
pas savininką, K. Dagis, 3313 
So. Halsted Street.

VALENTINIS DRE8SMAKING 
COLLEGE.

2407 W«zt Madtaon Straaft 
TaL Seeley 1648

Kirpimas, dazaininimas, siuvi
mas, drasmakinf ir pattana ma- 
ker. Bizniui ir namą dšvijimul 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims Ir 
merginoms, atrinešjdt audšklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau

padarymui KrdpHtU, rašykit, 
arba tetafonuoldt Mausdamoa ta-


